
Szlakiem bieszczadzkiej martyrologii

W tym roku 26 marca Zespół Inicjatyw Historyczno - Patriotycznych przy Radzie Wojewódzkiej
SLD w Rzeszowie zorganizował wycieczkę historyczno - patriotyczną szlakiem bieszczadzkiej
pętli. Jest tam wiele pomników i miejsc, o których trzeba pamiętać. Są  opuszczone mogiły
żołnierzy WP, milicjantów , funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa,  Wojsk Ochrony
Pogranicza, którzy polegli głównie w walkach z oddziałami ukraińskich nacjonalistów
(OUN-UPA). Na terenie Polski południowo-wschodniej zginęło ich ponad tysiąc. Dziś nazywa
się ich często "żołnierzami zapomnianymi". W miejscach tych złożono kwiaty, zapalono znicze.
Niedawno Sejm RP ustanowił 1 marca "Dniem Żołnierzy Wyklętych". Podkarpacka lewica
podobnie jak wielu Polaków pyta, dlaczego nie uhonorowano godnie żołnierzy walczących w
obronie porządku prawnego i bezpieczeństwa mieszkańców w tamtych czasach. Mówiła o tym
obecna na wycieczce wicemarszałek województwa podkarpackiego Anna Kowalska. Wszyscy
uczestnicy wycieczki zgodzili się z jej słowami.

  

W odwiedzonych miejscach w Bystrem, Jabłonkach, Cisnej, a także na cmentarzu w
Baligrodzie, przedstawiciele żołnierzy WP oraz milicjantów i policjantów stanęli przed
pomnikami i złożyli wieńce, wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Tym uczcili ich pamięć oraz
oddali im hołd.  Przed pomnikiem w Bystrem ppłk. Jan Zinkiewicz z ZW Związku Żołnierzy
Wojska Polskiego przypomniał, że 1 kwietnia 1947 roku bandy UPA zamordowały tam 32
żołnierzy, którzy wracali z Cisnej do Baligrodu.

  

W Baligrodzie przed pomnikiem legendarnego "Waltera" gen. Karola Świerczewskiego, obecny
tam ppor. Adolf Drążek w emocjonalnych słowach przypomniał wydarzenia z 28 marca 1947
roku, poprzedzające śmierć generała. Jest on, jak sam powiedział prawdopodobnie ostatnim
żyjącym żołnierzem grupy, która towarzyszyła generałowi. Józef Tadla 
wiceprzewodniczący ZW Stowarzyszenia "Pokolenia" przedstawił apel o pojednanie Polaków i
Ukraińców. Wieńce złożyli przedstawiciele posła 
Tomasza Kamińskiego
, RW SLD, Stowarzyszenia "Pokolenia", emerytowani wojskowi i policjanci oraz delegacje
powiatowe z Rzeszowa, Leska, Sanoka, Krosna, Ropczyc, Stalowej Woli, Kolbuszowej i
Przeworska.

  

W Cisnej przed pomnikiem poległych funkcjonariuszy MO płk. Wiktor Kowal - przewodniczący
ZO Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych podkreślał heroizm, bohaterstwo
funkcjonariuszy, którzy w latach czterdziestych pełniki służbę chroniąc życie i mienie
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mieszkańców tych ziem.

  

Patriotyczne spotkania jak i cała organizacja należała do mjr. Jerzego Filipka wspomaganego
przez majorów K
rzysztofa Tchórzewskiego
, 
Krzysztofa Szafińskiego 
i chor. sztab. 
Andrzeja Błasika
. Obiecano sobie, że w przyszłym roku podejmą się ponownie tego zadania. Będzie nie tylko
trzy autokary uczestników, ale i więcej.

  

Wycieczkę zakończono w ośrodku Henryki i Jerzego Wałachowskich w Nowosiółkach gmina
Baligród. Była okazja zwiedzenia muzeum łowieckiego "Knieja".

  

  

Stanisław Rusznica

  

  

PS.

  

W wyjeździe uczestniczyli także członkowie naszego Stowarzyszenia na czele z Prezesem
Zarządu Wojewódzkiego Wiktorem Kowalem.
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