
1

Lidia Popiel

Absolwentka Politechniki Warszawskiej; pracownik WSK

od 1965  r.  Uczestniczka  strajku  lipcowego  w 1980  roku

i grudniowego w 1981 r. W czasie stanu wojennego udzielała

razem  z  grupą  Urszuli  Radek  pomocy  internowanym,

uwięzionym  i  ich  rodzinom.  Uczestniczka  pielgrzymek

solidarnościowych.  Udostępniała  swoje  mieszkanie  dla

spotkań  konspiracyjnych;  kolporterka  ulotek  i  prasy

podziemnej.  Współpracowała  z  NSZZ  „Solidarność

Rolników  Indywidualnych”.  Nękana  przez  SB.  Mąż

zaufania Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w 1989 r.

Zanim Lidka Stelmach pojawiła się na świecie 31 stycznia 1937 roku w Kodeńcu, rodzina jej

mamy Natalii  znalazła się w Rosji  razem z cofającymi się w 1915 r.  pod naporem armii

niemieckiej  wojskami  carskimi,  które  zabierały  nie  tylko  „swoich”,  ale  „wszyscy  byli

ewakuowani razem z całymi wioskami na wschód do Rosji”.  [Bieżeństwo (uchodźstwo); wielka

ucieczka  ok.  3  mln  ludzi  z ziem  Królestwa  Polskiego  przed  nadciągającym  frontem  niemieckim,

wymuszona  przez  wojska  carskie.] Natalia  i  jej  brat  Onisim przeżyli  rewolucję  i  jak mówili,

„zarazili się pięknymi ideami, bo kto by im nie uległ”. Do Polski wrócili w roku 1922, w tym

samym, kiedy oficjalnie na mapie świata pojawiło się nowe państwo – Związek Radziecki.

Wrócili do „spalonej wioski, do ugorów...”. 

Mama  Lidki  wyszła  za  mąż  za  sympatyka  rewolucji  bolszewickiej,  wcześniej

carskiego oficera, Jana Stelmacha, który po powrocie do Polski zataił ten fragment swojego

życiorysu       i w 1920 roku walczył „bez epoletów” przeciwko Armii Czerwonej. Później,

już  jako  oficer  służył  w  podhalańczykach,  ale  sympatie  lewicowe  w  nim  zostały.  Z

westchnieniem Lidka dodaje: „Niestety nie mam tego zdjęcia w mundurze, w tym płaszczu

takim powiewającym.”

            Zbliżała się wojna i „tuż przed wrześniem ojca osadzili w Berezie, bo był oficerem

Wojska Polskiego, ale też komunistą”. Jan Stelmach, jak się wtedy mówiło przeszedł „przez

Berezę”, bardzo ciężkie więzienie, a tak naprawdę obóz odosobnienia, gdzie w latach 1934-

1939 przetrzymywanych więźniów traktowano w sposób okrutny i to nie tylko komunistów,

ale  także  narodowców,  socjalistów i  ludowców.   Natomiast  w  chwili  wybuchu  II  wojny

światowej  władze Berezy pozostawiły więźniów bez nadzoru,  po prostu służba więzienna

opuściła więzienie, czy jak kto woli,  uciekła. „I jak przyszli Niemcy, to ojciec poszedł na

wschód jak wiele innych osób. Tam chciał się uchronić.”
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Jan Stelmach, ojciec Lidii Popiel w mundurze carskiego oficera

Lidka została z mamą i babcią Teodorą. Początkowo nic znaczącego nie działo się

w  okolicy,  tak  przynajmniej  zapamiętała  to  malutka  dziewczynka,  która  w  momencie

rozpoczęcia wojny miała nieco ponad dwa lata. Jednak to się zmieniło po 1941 roku, kiedy

w okolicy pojawili się „plenni”, czyli jeńcy radzieccy. „Żołnierze uciekali z obozów, gdzieś

tam pod Siedlcami. I szli na wschód”. A ponieważ byli straszliwie wygłodzeni i wycieńczeni,

„to padali w obejściach koło stodół. Ludzie brali do stodół i karmili”. Po odzyskaniu sił część

z nich przedostała  się na stronę sowiecką.  „Niektórzy zostali  i  z naszymi chłopami jakoś

doszli do porozumienia, i powstała partyzantka”.  Najbardziej  znanym partyzantem z tych

ocalałych „plennych” był Fiodor, „tak miał na imię, a używał pseudonimu „Albrecht”, żeby

Niemcy myśleli, że to Niemiec, a przede wszystkim, żeby nie kojarzyli z „ruskimi.  [Fiodor

Kowalow ps. „Albrecht”, „Fiedia”, „Teodor”; uciekinier z obozu jenieckiego; twórca i dowódca oddziałów

partyzanckich  na  terenie  powiatów  włodawskiego  i  chełmskiego;  z-ca  dowódcy  (Mieczysław  Moczar)

Obwodu II Gwardii i Armii Ludowej od września do listopada 1943 roku]. A to, że on nazywał się

Kowalow, to mama się dowiedziała dopiero po wojnie, jak przyjechał tutaj w odwiedziny. A

na pytanie: - No jak tam ci było? Odpowiedział zgodnie z filozofią człowieka sowieckiego: -

Choroszo! W tiurmie nie sidieł! I opowiadała mi mama, że przyjechała Irena z Kazimierza. O!

To musiała być sympatia, bo się popłakali oboje.” Odwiedził także partyzantów, którzy z nim

razem walczyli i „mu pomagali. Odwiedził Żychalukową, która mu życie uratowała i też się

zainteresował, czy ma   z czego żyć”.

            Powróćmy teraz do lat wojny, kiedy to udział w partyzantce i przechowywanie jeńców
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radzieckich  przez  miejscową  ludność  zakończyło  się  dla  małej  Lidii  rodzinną  tragedią.

„Myśmy żyły spokojnie, gdzieś do roku czterdziestego drugiego”. W stodole babcia i mama

przechowywały kilka osób, w tym czasie „drogą szli żandarmi i jakoś tam zauważyli, że coś

się dzieje w stodole! Partyzanci się wycofali ostrzeliwując się. To był grudzień 42 roku i

wtedy zabrali moją matkę, zawieźli do Sosnowicy.” Pilnował volksdeutsch, wiózł chłop. „No

i mama powiedziała, że ona musi pójść „na stronę” siusiu. I jak już była w krzakach, zaczęła

uciekać! Buty jej przeszkadzały, zrzuciła buty!” Uciekała przed siebie, byle dalej, ale „doszła

do stawów i nie było gdzie”. Złapana po próbie ucieczki, została zawieziona do Sosnowicy i

osadzona       w miejscowym areszcie. Tam ją przesłuchiwano i bito. „I tak czekała na koniec!

Kilka dni minęło i nic! A więc zaczęła się rozglądać, jakby tu i czy nie uda się uciec?!” Nie

była specjalnie pilnowana, ale nie od razu zrealizowała swój plan, bo „pies szczekał,  tam

uwiązany, ale następnego dnia cisza była. Wyślizgnęła się! Bo to był jakiś taki samochód,

przyczepa pokryta plandeką i klapa, a między plandeką, i tym stałym, to znaczy konstrukcją

był łańcuch przeciągnięty. I jakoś udało jej się ten łańcuch odplątać, zaczęła uciekać w stronę

Mościsk. To było kilka kilometrów”. Natalia Stelmach uciekała bez butów. „Miała chusteczkę

i trochę siana. No więc jedną nogę zawinęła, ale druga była boso”. A zima z 1942 na 1943

była bardzo mroźna, zresztą jak wszystkie okupacyjne zimy, z wyjątkiem ostatniej.

           Lidka, która w momencie aresztowania mamy miała niecałe cztery lata, została sama

z  babcią  w  Kodeńcu.  W prawosławne  Boże  Narodzenie,  7  stycznia  1943  roku  do  wsi

przyjechali Niemcy. „Zegnali ludzi z całej wsi, wygonili ludzi z cerkwi i... I na moich oczach

powiesili  babcię!”.  Zabrali  także  sześć  czy osiem osób,  samych mężczyzn i  „oni  już  nie

wrócili!”. Dziecko myślało, że za chwilę zrobią z nią to samo, co z babcią. I wtedy:

„- Dziwne! Ja nie mogę się do tej pory nadziwić, jak to się stało?

 - Że przeżyłaś...

 - Tak... Niemiec zapytał, czy mam jakąś rodzinę, a przecież mógł od razu „pyknąć”, prawda?

Ja do tej pory nie mogę uwierzyć...         

- Że jesteś na tym świecie?”.

             Tymczasem mamie Lidki  udało  się  dojść do Mościsk i  tam przechowali  ją

Sidorukowie. Musiała jednak ze względów bezpieczeństwa zmieniać miejsce, zatem Sidoruk

„zawiózł do Hanowa i potem z tego Hanowa ktoś z rodziny przewiózł ją do Wyhalewa, a

potem w kolejne miejsce, i tak po kilka dni. Nie mogła za długo być, żeby sąsiedzi się nie

zorientowali. No i się tułała!”. Na koniec tej wędrówki trafiła do oddziału partyzanckiego i

tam „była kucharką. I tak było do czterdziestego czwartego roku. W czterdziestym czwartym

na początku stycznia partyzanci przeszli przez Bug, bo był zamarznięty.” Prawdopodobnie był

to oddział  Fiodora Kowalowa „Albrechta.  Stamtąd samolotem przetransportowano Natalię
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Stelmach do Kijowa    i u tej nieowiniętej nogi amputowano palce. Po wojnie wróciła do

rodzinnej wsi do córki,              a swoje wspomnienia spisała. Wspomnienia rewolucjonistki z

wyboru i polskiej komunistki      z przekonania. Zatem nic dziwnego, że pewnego razu zadała

Lidce  pytanie:  „Kiedy  wstąpisz  do  partii?  I  była  bardzo  zdziwiona,  i  zmartwiona,  gdy

usłyszała  odpowiedź:  -  Ja  się  tam  nie  wybieram!”  Natomiast  Lidka  wybrała  się  nieco

wcześniej  do Warszawy na studia na Politechnice  Warszawskiej.  Tam poznała  przyszłego

męża  Marka  Popiela,  który „zrezygnował  ze  studiów,  czy z  niego zrezygnowali”,  jak  ze

śmiechem  wspomina  po  latach.   Marek  przeniósł  się  do  Jeleniej  Góry  i  uczęszczał  do

Podoficerskiej  Szkoły  Radiolokacyjnej  Wojsk  Lotniczych  i  potem  „zaczął  pracować  na

Śląsku… Nie! Oni mówili służyć. I ja po skończeniu studiów tam się przeniosłam.”

         Lidia Popiel już wtedy inżynier lotnictwa podejmuje pierwszą pracę w Tarnowskiej

Fabryce Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych. „Tę pracę w Tarnowskich Górach bardzo

miło wspominam, bo oni cenili ludzi. Dyrektor się z nami, ze stażystami, co miesiąc u siebie

„na kawce” spotykał. I jak powiedziałam, że muszę zrezygnować z pracy i wyjechać, to aż go

telepnęło: - Jak to?!” Lidia wyjechała do Lublina z powodu choroby męża, u którego wykryto

astmę,  dlatego tłumaczyła  dyrektorowi,  „że  nie  może być  na  Śląsku,  bo  zwalniają  go  ze

służby.”

        I od tej pory związała się ze Świdnikiem „Tutaj zaczęliśmy od sześćdziesiątego piątego

roku.  Właściwie  cały czas,  cały  czas  pracowałam w WSK Świdnik.”  Lata  sześćdziesiąte

i siedemdziesiąte wspomina z rozrzewnieniem. „Ja pracowałam na Wydziale Grupy Badań

Śmigłowców. Myśmy byli sympatyczni, bo nikt nikomu nie zagrażał. Nikt nikogo nie chciał

wygryźć  z  pracy.  Myśmy się  też  spotykali  na  ogniskach,  to,  co w tej  chwili  jest  nie  do

pomyślenia, bo każdy każdemu jest wrogiem! Tak że ja nie narzekam, wspominając tamte

czasy, zwłaszcza tamtych ludzi.”


