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Wstęp
Swoje wspomnienia oparłem na dokumentach, dotyczących nie tylko mnie, moich rodziców, ale wszystkich rodaków, na których dokonano zbrodniczego czynu, jakim była przesiedleńcza akcja „Wisła”
w 1947 r. Moje wspomnienia są jednocześnie apelem do wszystkich
ludzi dobrej woli, aby przedstawiali prawdę o mniejszości ukraińskiej objętej akcją „Wisła”. Zesłańcy akcji „Wisła” powinni na piśmie
przedstawiać wyrządzone im krzywdy i potępiać wszelkie publikacje
szerzące kłamstwa i nienawiść. Nadal wmawia się całemu światu, że
my na Ziemie Odzyskane przyjechaliśmy w poszukiwaniu drugiej
ojczyzny. Ci obłudnicy nie mają pojęcia, co oznacza słowo ojczyzna.
Nie pozwólmy, aby złoczyńcy w tym „rodzimi” renegaci przekonywali cały świat, że spotkało nas dobrodziejstwo ze strony komunistycznej władzy. Tym dobrodziejstwem był system feudalny nadawania poniemieckich posiadłości w postaci zdewastowanych budynków
i kamienistej, zaperzonej ziemi.
Bez udziału wszelkiej maści złoczyńców uczciwi ludzie nie byliby upokarzani i poniżani. Bardzo często wmawiają, że Ukraińcy wstydzą się swego pochodzenia i mowy ojczystej. Swoje ukraińskie pochodzenie rzeczywiście często ukrywano, ale ze strachu a nie
ze wstydu. Jeżeli chodzi o mowę, to wszystko, co związane z nazwą
Ukraina było zabronione.
Do dnia dzisiejszego, to jest drugiego dziesięciolecia XXI-go wieku nie przestaje się gnębić psychicznie i fizycznie zesłańców akcji
„Wisła”.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy dokumentu, na jakiej podstawie i na jaki okres byliśmy ukarani zesłaniem czy, jak kto woli,
deportacją w ramach akcji „Wisła” 1947 roku. Do dnia dzisiejszego
nie otrzymaliśmy dokumentu o konfiskacie naszego majątku, w tym
wspólnego i osobistego dorobku naszych przodków. Do dnia dzisiejszego unika się publicznej debaty na temat zesłańców akcji „Wisła”
i naszego statusu prawnego w Polsce.
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Szczególnie skutki zesłania w ramach akcji „Wisła” odczuwają
dzieci, ludzie okaleczeni, chorzy i w podeszłym wieku. W związku
z tym zwracam się z apelem do młodzieży, aby organizowała Kluby
„Wolontariat Pomocy zesłańcom Akcji „W”. Mamy dobrą i mądrą
młodzież, która będzie w stanie podołać rozproszonym i oddalonych
od swoich rodaków ludzi potrzebujących pomocy. Nasza młodzież
jest w stanie przyciągnąć do tego chwalebnego czynu ludzi dobrej
woli bez względu na wiek, wyznanie i narodowość.
Z własnego doświadczenia wiem, że w życiu oprócz zachowania
godności i honoru można się wzbogacić dobrymi uczynkami i pomocą bliźniemu. Należy pamiętać, że prawdziwa godność i honor to
ta, którą się ma w sercu i duszy oraz w codziennym postępowaniu.

Dar dzieciństwa
Urodziłem się 1 stycznia 1936 r. w miejscowości Korków, gm. Waręż,
pow. Sokal, woj. Lwów na Ukrainie. W miejscowości tej od wieków
zamieszkiwali etniczni Ukraińcy oraz moi przodkowie. Byli to ludzie
pracowici, uczciwi i przestrzegający podstawowych zasad Bożych.
Nie zajmowali się rabunkiem, nie napadali na swoich sąsiadów. Nie
narzucali swojej mowy, kultury, obyczajów innym narodowościom
i pojedynczym osobom. To, co w naszych wartościach moralnych
było utwierdzone i przestrzegane dla nieproszonych przybyszów z innych krajów, było obce. Ich wartością moralną były podboje, grabieże, gwałty i poniżanie ludzkiej godności. Wszystko to odczuwali na
własnej skórze moi rodacy, moja rodzina i ja.
W tych trudnych czasach, rodzice dużo uwagi poświęcali, na właściwe wychowanie dzieci. Przede wszystkim uczyli przestrzegać podstawowych zasad Bożych i odróżniać dobro od zła. Wszystko to od
wczesnego dzieciństwa miało szczególny wpływ na dalsze codzienne życie w rodzinie i w środowisku, w którym się znajdowałem. Bez
względu na czas i miejsce pobytu starałem się:
— pamiętać, że władcą wszechświata i wszystkiego, co nas otacza
jest Jedyny Bóg Wszechmogący Stworzyciel Wszechświata;
— szanować swoich rodziców, ich wiarę, kulturę i mowę oraz ojczystą ziemię, w której spoczywają prochy naszych przodków;
— nie tolerować morderstw, gwałtów, wszelkiego rodzaju oszustw
i rabunków, kradzieży oraz wszelkich niegodziwych czynów. Biorąc pod uwagę fakt, że człowiek jak każda żyjąca istota ma prawo do
obrony, to śmierć napastnika w takich okolicznościach należy uznać
za samobójstwo. Każdy człowiek ma święte prawo i obowiązek wykorzystania wszelkich możliwości do odebrania zrabowanej lub skradzionej własności;
— zwalczać wszelkiego rodzaju obłudę, która powinna być uznana tak samo jak inne grzechy wobec Boga;
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— potępiać i nie tolerować sprzeczne z zasadami bożymi, wszelkie postacie zła. Zło nie jest alternatywą stworzoną przez Jedynego
Boga. Jest wytworem zdemoralizowanego i bezbożnego człowieka.
Pierwszym skupieniem uwagi z mego dzieciństwa, były spotkania
sąsiadów i dyskusje na temat wojny w 1939 r. Ludzie mówili, że dojdzie do kolejnej wielkiej wojny światowej. Wspominali trudne lata
przeszłości i nie byli pewni lepszej przyszłości. Dla naszego kraju
żadna wojna i jej zakończenie nie przynosiła nic dobrego. Zmieniali
się, co raz bardziej okrutniejsi okupanci, którzy bezkarnie niszczyli rdzenną, ukraińską ludność. W tym czasie moje rodzinne strony
znajdowały się pod zarządem Rzeczypospolitej Polski. Był to wynik
Traktatu Ryskiego z 18 marca 1921 r. zawartego między Rzeczypospolitą Polski i Rosyjską Socjalistyczną Federacją Republiki Radzieckiej. Nikt nie pytał 70 milionów Ukraińców czy w ogóle odpowiada
im jakakolwiek okupacja.
Moje miejsce urodzenia i rodzinna wieś w XX-tym wieku odczuła na własnej skórze brzemię rządów Austrii, Rosji, Polski, Niemiec
i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Szowinistyczna
polityka poszczególnych okupantów za wszelką cenę dążyła do unicestwienia wartości narodowych miejscowej ludności. Wprowadzano inną kulturę, mowę, religię, obyczaje i wszystko, co ma wpływ na
zniszczenie etnicznego ukraińskiego narodu.
Pomimo stosowania okrutnych metod, nie udało się złamać ducha miejscowej ludności. Jednym z nieludzkich sposobów zniszczenia miejscowej ludności był głód i choroby wynikające z niedożywienia. Miejscowi ludzie mówili, że metoda likwidacji narodu głodem
jest bardzo skuteczna i wypróbowana przez bolszewików na wschodniej Ukrainie. Te masowe morderstwa można było łatwo ukryć przed
światową opinią publiczną. W krajach cywilizowanych mało kto wiedział i wierzył, że stosuje się tak wyrafinowane metody unicestwiania
narodu w XX-tym wieku.
Na naszych terenach ziemię otrzymywali tak zwani osadnicy, koloniści i wszelkiego rodzaju przybysze, którzy szukali ziemi obiecanej. Problem w tym, że nikt konkretnie nie mógł odpowiedzieć,
kto im obiecał tę „ziemię obiecaną”, na dodatek mlekiem i miodem płynącą. Etniczni mieszkańcy nie mieli szans na kupno ziemi
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i musieli przymierać głodem.
Taka była polityka okupanta.
Najbardziej cierpiały dzieci
i ludzie w podeszłym wieku,
którzy żywili się lebiodą oraz
wszelkiego rodzaju zielskiem
i owocami, często niedojrzałymi. Moje trzy koleżanki
z sąsiedztwa ciężko chorowały
i w bólach umierały. Rodzice
mówili, że od jedzenia lebiody i surowych ogórków dostały skrętu kiszek. Mama mojego kolegi nagle zmarła, bo nie
wytrzymała głodu i zjadła gorącego, po upieczeniu chleba
zmieszanego z otrębami. Takie przypadki w naszej i oko- Ja i moi rodzice Anna i Mikołaj Cikuj
licznych wsiach zdarzały się w 1938 r. Archiwum własne.
często.
Drugim, bardzo ważnym wydarzeniem, które zapisało się w mojej
pamięci była śmierć dziadka Filipa Cikuja, w 1940 roku. Nigdy nie
widziałem go chodzącego czy siedzącego, tylko leżącego w łóżku. Był
chory i bardzo cierpiał. Z opowiadań rodziców dowiedziałem się, że
w latach 30 były organizowane pacyfikacje wsi przez władze polskie.
Były to wojskowe naloty na poszczególne wsie. Dokonywano rewizji i niszczono dobytek w tym produkty żywnościowe. Wojsko prześcigało się w sadystycznych pomysłach wobec etnicznej ukraińskiej
ludności. Trudno było dowiedzieć się, czego konkretnie szukali. Pacyfikacja wsi kończyła się ciężkim pobiciem wielu osób bez żadnego powodu. Dziadek był organizatorem Towarzystwa Oświatowego
„Proswita” w Korkowie. Podczas takiej pacyfikacji mój dziadek Filip
został pobity a następnie osadzony we lwowskim więzieniu w Brygitkach. Odwiedzającym go sąsiadom i znajomym opowiadał, że warunki więzienne były straszne i mało, kto przetrzymywał dłuższy
okres pobytu.
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Więźniowie byli torturowani
i morzeni głodem. Na dziesięciu
więźniów przydzielano dziennie pół litra soczewicy. Dziadkowi udało się wyjść z tego więzienia, ale nie na własnych nogach.
Po powrocie z więzienia nigdy
nie wstawał z łóżka, aż do przedwczesnej śmierci. Jedyną jego
winą było to, że domagał się od
władz podstawowych praw dla
miejscowej ludności zagwarantowanych konstytucją i międzynarodowymi dokumentami. Odpowiedź władzy zawsze była taka
sama. My będziemy decydować,
Mój dziadek Filip Cikuj 1875-1940 r. z jakiego prawa możecie korzyArchiwum własne
stać. Innego wyboru nie macie
i nie będziecie mieli. Mama pocieszała ojca tym, że należy się cieszyć, że dziadek wrócił żywy. W podobnej sytuacji znalazł się syn
mego dziadka a mój wujek Józef Cikuj. Tylko jemu po przekupieniu
policji udało się uciec do Kanady. Gorzej było w Berezie Kartuskiej.
Dochodziły wieści, że wielu więźniów z tego obozu nigdy nie wróciło
do domu. Rodziny nie wiedziały, co się z nimi stało. Opowiadano, że
więźniowie wrzucani byli do miejscowej rzeki a ich ciała znajdowano
w oddalonej rzece Prypiati. Obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej został zorganizowany w 1933 r. W obozie tym, znanym z okrucieństwa i sadyzmu przebywało bardzo dużo ukraińskich działaczy.
Nieszczęściem naszej wsi była też wybudowana przez Żydów karczma. Mieli oni szczególne prawa przy przejmowaniu ziemi od miejscowej ludności. Dla tych, którzy nie mieli pieniędzy chętnie sprzedawano wódkę na tzw. krzyżyk. Po pewnym okresie czasu żądano
pieniędzy, których biedota wiejska nigdy nie miała i nie mogła mieć.
Nie mając czym spłacić długu zabierano ostatnie ary ziemi. W ciągu
kilku lat Żydzi przejęli na własność duże połacie ziemi.
W naszej małej miejscowości współistniało ze sobą pięć wyznań religijnych: greckokatolickie, prawosławne, judaistyczne,
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rzymskokatolickie i baptyści.
Każdy z tych wyznawców wychwalał swoją religię i twierdził, że jest najbliższa Bogu. Jednak w praktycznym działaniu
i postępowaniu nie zawsze przestrzegano przykazań Bożych. Ci,
którzy często łamali przykazania Boże tłumaczyli się tym, że
szczera spowiedź oczyści ich dusze i będą mieli rozgrzeszenie za
grzechy.
Po ciężkiej całodziennej pracy
mieszkańcy wsi wieczorami zbierali się w naszym domu i rozmawiali o aktualnej sytuacji w świecie oraz w najbliższym otoczeniu. Oprócz polityki i spraw go- Moja ciocia Anastazja Cikuj, dziaspodarczych dużo uwagi poświę- łaczka „Proświty”. Archiwum własne.
cali na tematy religijne. Niektóre interpretacje „prawdziwej wiary”
budziły wątpliwości i brak zaufania do niektórych osób. Mieszkańcy
naszej miejscowości starali się przekonać te osoby, że zła nie naprawia się nawet najlepszą spowiedzią. Często zadawano pytania. Czy
Bóg, którego można bez względu w jaki sposób przekupić, jest prawdziwy? Pytania te były, są i zawsze będą aktualne. Dyskusje na ten
temat, często zmieniały ludzkie poglądy na lepsze.
Moje dzieciństwo tak samo jak pozostałych mieszkańców Korkowa znalazło się w centrum ogromnych zmian a jeszcze większych
oczekiwań. Największym marzeniem to była wolność i chleb, dwie
sprawy nierozerwalne połączone od wieków z ludzkimi marzeniami.
Zmiany nadchodziły bardzo szybko a oczekiwania, co raz bardziej oddalały się. Do naszego kraju przyszedł nowy okupant, tym
razem niemiecki. Pierwsze moje spotkanie z niemieckimi żołnierzami odbyło się przed naszym domem. Rano po śniadaniu bawiłem się
ze swoim pupilkiem, pieskiem o imieniu Rudy. Nagle pies zaszczekał i zobaczyłem zbliżającą się grupę żołnierzy. Podczas zbliżania się
Niemców do naszego domu kazałem psu uspokoić się i leżeć. Pies
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Fragment listu od Wujka z Kanady, Józefa Cikuja, w którym opisuje swoją
i mego dziadka Filipa Cikuja działalność w rodzimej wsi Korków gm. Waręż. Archiwum własne.
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przestał szczekać i położył się obok mnie. W tym czasie jeden z żołnierzy zdjął karabin z ramienia i zastrzelił mego psa. Bardzo się przestraszyłem i rozpłakałem. Niemcy coś szwargotali i mocno się śmiali
pokazując palcem na mnie. Nikogo z dorosłych nie było, bo pracowali w polu. Po powrocie rodziców z pola dowiedziałem się, że Niemcy
zabijają nie tylko psy, ale i ludzi. Na szczęście z naszej wsi nikogo nie
zabili, ale wywieźli na tzw. „roboty”. Między innymi naszą 18-letnią
najbliższą sąsiadkę.
Tłumaczenie listu:
22 — XI — 65
Mój Drogi Romanku
…Chyba wspomnę, że jeszcze przed pierwszą wojną światową Twój
Dziadek a mój Ojciec był pierwszym, który w Korkowie zebrał Ukraińców i powołali Towarzystwo Społeczno — Oświatowe „Proswita”.
W ramach Towarzystwa odbywały się bezpośrednio w prywatnych domach spotkania mieszkańców wsi. Zorganizowano bibliotekę i czytelnię czasopism. Wieczorami i w niedziele mieszkańcy zbierali się czytali
książki i czasopisma oraz dyskutowali o kulturze, polityce i gospodarstwie rolnym, (a Twój Dziadek był rozumnym człowiekiem, był nawet
wójtem czy, jak wy nazywacie, sołtysem). Wybuchła wojna i zniszczyła bibliotekę. Towarzystwo przestało istnieć. Po zakończeniu wojny ja
z moimi przyjaciółmi znów zajęliśmy się tymi sprawami. Spotkałem
bardzo dużo problemów, że musiałem iść do adwokata (nazwisko Ripecki), byłem w Starostwie w Sokalu i udało mi się znów odnowić działalność oświatową. Mieszkańcy chcieli abym został przewodniczącym
„Proswity” ale wyraziłem zgodę tylko na zastępcę. Miałem dużo pracy z młodzieżą. Przygotowałem pierwszą inscenizację teatralną w historii Korkowa. Występ naszej grupy teatralnej odbył się w chatynce
Piotra Kostyka, która była w trakcie budowy, gdzie były tylko ściany
zewnętrzne a w środku pusto. My wykonaliśmy podwyższenie (scenę) i musieliśmy występować dwa razy, bo ludzie nie mogli się pomieścić za pierwszym razem. Wiele osób przyszło z okolicznych wsi, aby
zobaczyć, co ciekawego mogą pokazać Korkiwszczanie. Mnie zaczęła
prześladować polska policja i skierowali moją sprawę do sądu. Jednak
udało się załatwić karę bez sądu. Tak zakończyła się moja działalność.
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Swoim bliskim powiedzałem, że wyjeżdżam do Kanady, bo inaczej
znajdę się w więzieniu. Ojciec płakał, ale zgodził się na mój wyjazd za
morze szukać lepszej doli. Czy znalazłem trudno powiedzieć, ale czuję
się wolnym i swobodnym.
Żegnajcie, życzę wszystkiego najlepszego Tobie i Twojej żonie. Wasz,
szczery wam Wujek.”
Utwierdziło się we mnie przekonanie, że nieproszony człowiek,
który wdziera się do cudzego domu i cudzego kraju zasługuje na
wieczne potępienie. Na takie postępowanie nie ma i nie może być żadnego usprawiedliwienia, ani od ludzi, ani od Boga. Każda wyrządzona
krzywda innemu człowiekowi rodzi przekleństwo na całe pokolenia
tym, co czynią zło i są zwolennikami podbojów narodów.
Moja świadomość i wyobraźnia ukształtowała się w wyniku obserwacji i zdobytej wiedzy bezpośrednio od ludzi, którzy tworzyli historię swego ojczystego kraju. Mieszkańcy Korkowa aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu aktualnych problemów w swoim środowisku.
W niedziele i święta po nabożeństwie, zbierali się w ośrodku kulturalno-światowym „Czytelnia”, zbudowanym w czynie społecznym
i z własnych składek pieniężnych. Tam organizowane były wszelkiego
rodzaju szkolenia zawodowe, imprezy kulturalno-oświatowe i sportowe. Dzieci i młodzież codziennie przebywali w świetlicy, realizując
swoje zainteresowania kulturalno-oświatowe i sportowe.
Mieszkańcy Korkowa byli pobożni, pracowici, pojętni i uzdolnieni. Wieś miała na miejscu fachowców we wszystkich podstawowych
zawodach i praktycznie była samowystarczalna. W naszej wsi było
kilku szewców i rymarzy, tkaczy z własnymi warsztatami tkackimi,
bednarzy, kołodziei, cieśli i stolarzy, garbarzy skór, krawców i kuśnierzy, fryzjerów, szklarzy, murarzy i zdunów, dekarzy i blacharzy.
Tylko jednego, ale bardzo dobrego mieliśmy kowala-mechanika z dobrze wyposażoną kuźnią.
W każdym domu kobiety bez względu na wiek i status społeczny
zajmowały się wyszywaniem wszystkiego, co było możliwe. Największą popularnością cieszyły się koszule i ręczniki. Tam można było zauważyć nie tylko wysoki kunszt artystyczny ale także codzienną treść
życia mieszkańców i piękno naszej ojczystej ziemi. Po za tym swoje
wysokie umiejętności gospodynie domowe wykazywały w gotowaniu potraw i pieczeniu chleba. Swoje ciastkarskie wypieki i wyroby
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wędliniarskie przedstawiały na organizowanych wystawach w ośrodku kulturalno-oświatowym „Czytelnia”.
Większość mieszkańców zdobywała dodatkowy zawód na kursach
i szkoleniach organizowanych przez działaczy Stowarzyszenia „Proswita” w miejscowej „Czytelni”.
Najbardziej popularny i prestiżowy był zawód „baby”. W latach
mego dzieciństwa funkcję „baby” w naszej wsi pełniła babcia Tekla.
Była to rodzona siostra mojej babci i mieszkała w naszym domu.
Dzięki niej miałem możliwość w pierwszej kolejności uczestniczyć
w jej ciekawych działaniach niesienia pomocy mieszkańcom wsi.
„Baba” była jednocześnie akuszerką, pielęgniarką, swatką i znachorem. Odbierała dzieci przy porodzie, kąpała i dawała wskazówki
młodym matkom jak opiekować się nowo narodzonym dzieckiem.
Zajmowała się leczeniem ludzi: ziołami, stawianiem baniek i pijawek
oraz wieloma innymi ludowymi sposobami, jak odmawianie choroby (gestami, słowami, zaklęciami, modlitwą, paleniem świeczek itp.).
„Baba” zajmowała się swataniem, najbardziej powszechnym sposobem zawarcia szczęśliwego małżeństwa. Potwierdzeniem tego może
być fakt, że w naszej miejscowości nie było rozwodów. Baba-swatka
przed zawarciem małżeństwa, uzgadniała z rodzicami narzeczonych,
kto, ile i co otrzyma w posagu. Każdy z małżonków znał swoje miejsce i warunki w tworzeniu nowego ogniwa społecznego, jakim jest
rodzina. Małżonkowie starali się zrozumieć, jaką ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swoich dzieci.
Przed zawarciem ślubu narzeczeni przychodzili do bliskiej i dalszej rodziny oraz sąsiadów i przyjaciół, z prośbą o udzielenie błogosławieństwa. Jedni i drudzy wzajemnie się akceptowali i wiedzieli, że
w potrzebie będą siebie wspierać. Jedni i drudzy chcieli żyć w zgodzie, pokoju i zgodnie z zasadami Bożymi.
W wieku sześciu lat stałem się „odpowiedzialnym członkiem rodziny”. Przypadł mi obowiązek pasienia krowy oraz pójścia do I klasy szkoły podstawowej w Korkowie. Na dodatek jeszcze obowiązek
opiekowania się młodszą siostrą Ireną. Z obowiązku pasienia krowy nie byłem zadowolony, bo trzeba było raniutko, wraz ze wschodem słońca wstawać. O takiej porze dnia bardzo chciało się spać.
Zazdrościłem swoim rówieśnikom, którzy mieli starsze rodzeństwo
lub dziadków i nie musieli rano wstawać aby wypędzać krowy na
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Korkowie 1942 r. z nauczycielem Jewhenem Hłuchoweckim. Foto: Archiwum własne.

pastwisko. Około godziny 10 po przeprowadzeniu krowy z pastwiska do domu, trzeba było się przebierać i pędzić na drugą zmianę do
szkoły. W naszej szkole na pierwszą zmianę przychodzili uczniowie
z III i IV klasy a na drugą z I i II klasy.
W 1940 r. w naszej wsi nastąpiły zmiany. Mieszkańcy korzystając
z zamieszania i zmian władzy okupacyjnej, zorganizowali 4-klasową
szkołę podstawową. Poprzednia polska władza nie zgadzała się na organizację i otwarcie szkoły w Korkowie.
W tym też 1940 r. w centralnym miejscu i pobliżu „Czytelni” oraz
historycznego krzyża wysypano ogromny kurhan-mogiłę, jako symbolu walki i męczeństwa ukraińskiego narodu. Przed wysypaniem
mogiły odbył się wiec, na którym oddano cześć i chwałę przodkom
oraz złożono deklarację o poszanowaniu i obronie ojczystej ziemi.
Jednocześnie uczestnicy budowy mogiły wpisali się na listę „Dla potomnych”. Lista z nazwiskami i podpisami została włożona do butelki
i zakopana w miejscu gdzie miała stać mogiła. Na wierzchołku mogiły umieszczono dębowy krzyż. Po zakończeniu budowy mogiła została poświęcona przez miejscowego proboszcza greckokatolickiego.
Przy mogile odbywały się wszelkie uroczystości związane z narodowo-patriotycznymi rocznicami i świętami religijnymi. Podobne
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kurhany-mogiły sypano w sąsiednich miejscowościach. Po przejęciu władzy w 1944 r. przez Polskę Ludową, nastąpiła akcja rozbierania kurhanów-mogił. Początkowo mieszkańcy nie chcieli niszczyć
swoich mogił. Wówczas pod karabinami i nadzorem wojska zmuszano miejscową ludność do rozbiórki mogiły. Po zniszczeniu mogiły-kurhanu władze wykopywały listy osób biorących udział w oddawaniu czci i chwały bohaterskim przodkom ojczystej ziemi. Listy
te były wykorzystywane do represji i szantażu miejscowej ludności.
Aby uniknąć kar i szantażu, mieszkańcy naszej wsi sami rozebrali
mogiłę. Mówiono, że lista została przez jednego mieszkańca-seniora
przeniesiona w inne bardzo ważne i bezpieczne miejsce.
Nowa władza okupacyjna wraz ze swoim i radzieckim wojskiem
pod pozorem poszukiwania członków Ukraińskiej Powstańczej Armii, zajmowała się represjami, rabunkiem, szantażem, kradzieżą
i gwałtami. Zdarzało się, że w ciągu jednego dnia ludowe wojsko
polskie i radzieckie NKWD przyjeżdżało do wioski kilka razy.
Jedni żądali bimbru i jedzenia, drudzy rabowali, a inni przebierali się za żołnierzy UPA i dokonywali rozboju. Tłumaczyli, że muszą
kompromitować „banderowców”, bo cieszą się dużym szacunkiem
wśród miejscowej ludności. Metody te oficjalnie były usprawiedliwiane w prasie, książkach i filmach.
O nikczemnych działaniach wojska i sił porządkowych na terenie
wsi dowiadywaliśmy się pierwsi. Na nasze nieszczęście, z woli mieszkańców, mój ojciec musiał przyjąć funkcję sołtysa. Mieszkańcy naszej wsi uważali, że tylko ojciec może sobie poradzić w tak skomplikowanych i niebezpiecznych czasach. Po kilkudniowych dyskusjach, przedstawianych argumentach i naleganiach, ojciec przyjął tę
funkcję. Przy tej władzy każdy się bał zostać sołtysem i słusznie, bo
nikomu ta funkcja nie wyszła na dobre. Terror, morderstwa i strach
ze strony władzy i pospolitych bandytów, miały miejsca o każdej porze dnia i nocy. O tym barbarzyństwie XX-go wieku brak jest rzetelności w przedstawieniu prawdy młodemu pokoleniu. Informacja
o postawie i życiu miejscowej ludności oraz jej historyczna przeszłość w barbarzyński sposób była wypaczana. Okupanci obawiali
się nie tylko etnicznej ludności, a także ich przodków pochowanych
na cmentarzach. Opętani szatańskimi mocami niszczyli wszelkie
ludzkie i Boże świętości.
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Oprawca i przestępca powinien pamiętać, że może spotkać się ze
swoją ofiarą w relacjach zdrowego człowieka i nędznego robaczka.
Wola Boża była, jest i zawsze będzie nieograniczona, bez względu czy
ktoś jest wierzącym czy nie. Mieszkańcy naszej miejscowości znaleźli
się mimo woli w nowych warunkach i okolicznościach codziennego
trudnego życia. Zrozumieli, że ich przyszłość to jedynie wola przetrwania. Dzięki realnemu spojrzeniu na sytuację społeczno-polityczną, mieszkańcy zajęli się swoimi problemami, których w codziennym
życiu nie brakowało.
Na jednej z narad w gminie Waręż sołtysi otrzymali zadanie zwalczać Ukraińską Powstańczą Armię, dla władzy oddawać płody rolne,
szczególnie mięso i zboże. Następnego dnia mój ojciec zebrał mieszkańców wsi i przekazał wytyczne władz Gminy przedstawione na zebraniu sołtysów. Po wystąpieniu sołtysa rozwiązała się gorąca dyskusja. Mieszkańcy w swoich wystąpieniach prosili o pewne wyjaśnienia.
Między innymi pytali, dlaczego należy zwalczać UPA, a nic nie mówi
się o bandytach, którzy rabują i mordują spokojną ludność. Nie brakowało potwierdzeń, że to właśnie UPA pomaga cywilnej ludności
i chroni przed wszelkiego rodzaju bandytami. Największy problem
stanowią bandy, które działają pod opieką tzw. władzy ludowej. Bandy te działały nie tylko na własną rękę, ale niektóre były organizowane przez miejscowe władze. Przebierali się za żołnierzy UPA, w biały
dzień przychodzili do wsi i rabowali, co popadło.
Pewnej letniej nocy obudziło nas silne stukanie do okna i płacz sąsiadki. Powiedziała, że skradziono im konie wraz z wozem, a męża
pobito do nieprzytomności. Na pytanie ojca, kto to zrobił, odpowiedziała, że trzy cywilne osoby z zasłoniętymi twarzami. Jeden z nich
był w płaszczu i wojskowych butach. Powiedzieli, że są z UPA i muszą jechać na akcję, a konie będą zwrócone. Wiadomo było, że jeden
z nich był milicjantem z Waręża. Rankiem ojciec pojechał do gminy
i złożył meldunek o kradzieży koni oraz pobiciu gospodarza. Tam nic
dobrego mu nie powiedzieli.
Po zapoznaniu się z przedstawioną przez ojca informacją wojskowy oficer powiedział, że kradzieże nas nie interesują. Zajmujemy się
tylko partyzantami UPA i tymi, którzy ich wspierają. W rzeczywistości wojsko i milicja zajmowała się rewizjami i konfiskowaniem
mięsa i zboża. Z produktami rolnymi był problem, bo poprzednia
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władza okupacyjna w formie kontyngentu ogołociła wieś całkowicie. Nic nie pomogły zaostrzone, długie druciane pręty, którymi
szukano zboża zakopanego w ziemi, czy schowanego w słomie. Po
prostu ludzie sami nie mieli co jeść. Kiedy milicja i wojsko nic nie
znalazła, to gospodarza bito i zmuszano do przyznania się gdzie
schował zboże. Biedak nic nie mógł powiedzieć, bo nie miał nic
schowanego.
Kiedy ojciec jako sołtys zgłosił taki wypadek wójtowi gminy, ten
odpowiadał, aby o tym głośno nie mówić, bo za rozgłaszanie takich
przypadków trafi do więzienia. Nowa tzw. „władza ludowa” zdołała
przekonać kilka osób do udziału w budowie komunizmu, gdzie wszyscy będą równi. Nie trudno było znaleźć kilka osób, którym obiecano, że jako biedni będą zarządzać bogactwem innych. Problem polegał w tym, że wielkiego bogactwa nie było. Jedynie pozostała ziemia,
gdzie jedni mieli kilka morgów więcej, inni z różnych przyczyn mieli
mniej, a nawet bardzo mało. Jednak ziemia miała należeć do wszystkich w ramach kolektywizacji, w tzw. kołchozach.
Mając na uwadze wszelkie niebezpieczeństwa i donosy, ludzie stali
się być bardziej czujni i nieufni. Bardzo często mieszkańcy przychodzili do sołtysa z prośbą o różne porady i konkretną pomoc. Wiele
spraw dotyczyło szykan ze strony wojska i milicji. Wojsko wspólnie z milicją organizowało łapanki szczególnie młodych ludzi, których zamykano w areszcie pod zarzutem przynależności do UPA. Ojciec, jako sołtys, na prośbę rodzin pokrzywdzonych, stawał w obronie tych ludzi. Chociaż narady sołtysów odbywały się bardzo często,
to w ważnych sprawach spotykał się z wójtem dodatkowo. Wówczas
brał ze sobą kilka butelek mocnego bimbru, pieczoną kurę, lub mięso
z owcy i bochenek chleba. Ten poczęstunek łagodził humory władzy
przy załatwianiu konkretnych ludzkich spraw. Chociaż mieszkańcy
wspierali ojca w tych misjach, to jednak taka współpraca z władzą
była bardzo niebezpieczna i kosztowna.
Pomimo tego, że w Warężu było wojsko i milicja, to nikt nie zajmował się likwidacją pozostałych po przejściu frontu amunicją i minami. Najbardziej pokrzywdzonymi były dzieci, które przy rozbrajaniu ginęły i zostawały kalekami. W naszej wsi podczas pasienia krów
kilkunastu chłopców zajęło się rozbieraniem pocisku moździerzowego. Na moich oczach pocisk wybuchł i zabił jednego chłopca, a pięciu
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ciężko ranił. Mnie osobiście udało się wyjść cało, znajdowałem się
daleko od wybuchu.
Jak się później dowiedzieliśmy, to prawie w każdej wsi wybuchały miny, od których ginęły i pozostawały kalekami nie tylko dzieci.
Następną tragedią była pacyfikacja naszej wsi. Poranek Wielkiego
Czwartku Świąt Wielkanocnych 1946 roku zapowiadał się pięknym,
słonecznym, wiosennym dniem. Kobiety zajmowały się sprzątaniem
i odnawianiem mieszkań, przygotowaniem świątecznych wypieków
a mężczyźni porządkowaniem obejść i pracami polowymi. Dzieci
z radosnym uśmiechem w grupach podążały do szkoły. Szkoła znajdowała się w centrum wsi obok skrzyżowania dróg. W tym miejscu
można było zobaczyć, kto jedzie ze wschodu, zachodu, północy i południa. Miejsce to było lubiane przez wszystkich mieszkańców. Tam
oprócz szkoły był zbudowany ze składek społecznych ośrodek kulturalno-oświatowy „Czytelnia”, plac zabaw i sportu. Dodatkowego
piękna dodawały trzy wiekowe lipy i starodawny żelazny krzyż, przy
którym organizowano zbiorowe i indywidualne modlitwy.
Podczas drugiej przerwy, około godz. 10-tej, dzieci zauważyły, że
z Waręża zbliża się kolumna Ludowego Wojskowa Polskiego. Dzieci
poinformowały nauczycielkę o zbliżającym się wojsku i zajęły swoje
miejsca w klasie. Nikt już nie myślał o nauce, tylko gdzie wojsko idzie
i co będzie się działo. Nikomu nawet do głowy nie przyszło, że celem
wojskowych działań będzie nasza rodzinna wieś i szkoła z dziećmi.
Wieś, w której, nie było żadnych incydentów przed wojną, w czasie
wojny, ani po wojnie.
Nie dochodząc do środka wsi żołnierze małymi grupami podchodzili do poszczególnych budynków i podpalali. W pewnym momencie usłyszeliśmy strzały. Nauczycielka kazała natychmiast odejść od
okien. Każdy zajął swoje miejsce w ławce. Nikt nie myślał o nauce
tylko ze swego miejsca patrzył w okno na rozwój wydarzeń w najbliższym otoczeniu szkoły. Nagle z pobliskich budynków zaczął się
wydobywać dym. Nasiliły się strzały, a ludzie chowali się w ogrodach.
Oprócz strzałów dochodziły odgłosy wycia psów, pisk i ryk palących
się żywcem zwierząt.
W klasie przy ścianie stał wysoki piec ogrzewający pomieszczenie.
Nauczycielka kazała wszystkim dzieciom schować się za piecem, aby
kogoś nie trafił wpadający przez okno pocisk. Chociaż nauczycielka
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pocieszała nas, że dzieciom w szkole nie powinno się nic złego stać,
to strachu i płaczu nie mogła powstrzymać. Wówczas uklękła koło
nas i kazała wszystkim się modlić. Odważniejsi uczniowie, co chwila wychylali głowy zza pieca, aby z oddali przez okno zobaczyć, co
się dzieje na zewnątrz. Zauważyli, że coraz więcej budynków płonie
i coraz więcej dymu na zewnątrz szkoły. Wśród uczniów zapanowała panika i krzyk. Jedni głośno się modlili, inni głośno płakali. Jedni
twierdzili, że dym przy oknach szkoły nanosi wiatr z pobliskich palących się budynków. Inni, że na pewno pali się szkoła. Należy nadmienić, że szkoła i większość budynków we wsi były drewniane i kryte
strzechą. Okazało się, że żołnierze strzelali po budynkach zapalającymi pociskami. Dlatego tak szybko po wsi rozprzestrzeniał się ogień.
Dzieci nie mogły opuścić budynku szkoły, bo bez przerwy słychać
było świst pocisków.
W tym czasie sołtys i kilka kobiet zwróciło się do porucznika, aby
nie strzelali do małych dzieci. Sołtys powiedział, że jeżeli nie pozwoli dzieciom wyjść z palącego się budynku szkoły, to powiadomi władze o szczególnym i okrutnym morderstwie. W odpowiedzi otrzymał
kilka ciosów pistoletem po twarzy i zakaz oddalić się. Powiedział, że
musi trzymać ojca na muszce pistoletu, bo jest niebezpiecznym i przebiegłym banderowcem. Po chwili porucznik kazał wstrzymać ostrzał
szkoły. W tym czasie kobiety podeszły do okien szkoły i krzyczały,
abyśmy szybko wychodzili z budynku, bo wszystko się pali. Coraz
więcej dymu zaczęło się kłębić nad oknami i słychać było huk walącego się dachu szkoły. Jedni skakali przez okna, inni i ja także uciekaliśmy drzwiami. Kiedy przebiegaliśmy przez korytarz ogień sypał się
nam na głowę. Dzieci, które uciekały przez okno, nie były w lepszej
sytuacji, bo ogień sypał się z dachu ze wszystkich stron.
Chociaż wielu zostało poparzonych, to wszystkim udało się ujść
z życiem. Po wyjściu ze szkoły kazano nam iść pomalutku do swoich domów, które w większości były ogarnięte ogniem. Kiedy doszedłem do swego domu, to już płonął dach a moja mama z siostrą
siedziały w ogrodzie. Obok niej stała z dzieckiem na rękach moja
ciocia. W pewnej chwili podeszła do obok stojących żołnierzy i poprosiła, aby nie strzelali do jej mieszkania. Powiedziała, że chce uratować ubranka dla dziecka. Wówczas jeden z nich w stopniu kaprala uderzył ją kolbą w twarz. Ciocia upadła wraz z dzieckiem na
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ziemię. Na szczęście nie straciła przytomności, a dziecko miało tylko zadrapania.
Jak się później okazało, to przy pierwszych podpalonych budynkach za ratowanie psa zastrzelono dwoje staruszków. Byli to 70-letni Charko Kindrat i jego 65-letnia żona. Pies był uwiązany na łańcuchu i mocno skowyczał. Gospodarze nie zdawali sobie sprawy
z tego, że z narażeniem życia podjęli akcję ratowania swego ulubionego zwierzęcia.
Ta gehenna trwała do późnego popołudnia. Ci, co mieli krowy
i owce na pastwisku, a konie przy pracach polowych mogli ten dobytek uratować. Na szczęście w pobliżu pastwiska był las i można było
szybko ukryć zwierzęta. Mieszkańcy dobrze wiedzieli, że wojsko do
lasu nie wejdzie, bo się boi partyzantów UPA.
Po odejściu wojska do Waręża, ludzie rzucili się na dopalające
zgliszcza domów, aby ratować resztki swego dobytku. Jednak wyniki poszukiwań czegoś ocalałego były znikome. Po drewnianych budynkach krytych strzechą, pozostały tylko kikuty kominów i murowanych pieców do pieczenia chleba. Mieszkańcy na swoich posesjach
zbierali spalony drób, króliki, psy i inne zwierzęta domowe, które nie
miały możliwości oddalić się od miejsca pożaru.
Po zebraniu spalonych zwierząt przygotowywali miejsca do noclegu i tym samym zamieszkania. W najlepszej sytuacji byli ci, którzy
mieli wykopane piwnice na zewnątrz budynków. Przechowywano
tam ziemianki, buraki oraz inne produkty gospodarstwa domowego. Były to pomieszczenia na tyle duże, że mogły pomieścić kilkuosobową rodzinę. Dlatego w szybkim tempie dostosowywano je do
zamieszkania.
W wielu przypadkach w piwnicach tych, między innymi rodzina
naszego bliskiego sąsiada Wasyla Moroza, przetrwała całą ostrą zimę.
W naszym domu znajdowała się duża murowana piwnica, którą łatwo było dostosować do warunków mieszkalnych. Ci, co nie mieli takich piwnic, zapraszani byli na noclegi przez swoich sąsiadów. Należy
nadmienić, że noce wiosny 1946 roku były dosyć chłodne. W naszej
piwnicy o powierzchni 15 m kwadratowych korzystało z noclegów
i zamieszkania dodatkowo dwie rodziny, razem 14 osób.
Następnego dnia ojciec z samego ranka udał się pieszo do Waręża, aby zdać relację wójtowi Gminy z pobytu Ludowego Wojska
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Polskiego w Korkowie. W tych czasach na wszelkie narady i spotkania z władzą sołtysi chodzili pieszo albo byli podwożeni furmankami
przez żony. Bardzo często pod byle pretekstem sołtysa zatrzymywano
w areszcie, a konie z furmanką bezpowrotnie znikały. Kiedy ojciec
zaczął mówić o spaleniu wsi przez Ludowe Wojsko Polskie, wójt przerwał i kazał z tym iść do komendanta milicji. Na komendzie milicji
ojciec poinformował o spaleniu wsi i wydaniu przez dowódcę oddziału kategorycznego zakazu ratowania dobytku. Powiedział o zamordowaniu dwojga staruszków i podpaleniu szkoły, w której przebywało 38 małych dzieci. Po za tym na rozkaz porucznika: „Strzelać do
wszystkiego, co się rusza!”, wybito gęsi oraz inne domowe zwierzęta,
które uciekały od ognia. W obawie przed śmiercią ludzie nie odważyli się ratować swego dobytku. Jedynie mogli obserwować płonące
budynki i niszczenie dorobku życia.
Po wysłuchaniu relacji komendant Milicji powiedział, że za godzinę przyjdzie tu wójt Gminy, komendant wojskowy, dowódca wojsk
radzieckich i będą rozpatrywali tę sprawę. Jednocześnie poradził,
aby nie przekazywać swoich relacji tylko odpowiadać na zadawane pytania. Jeżeli nie będzie chciał odpowiadać na pytania tylko informować o zaistniałej sytuacji we wsi, to trafi do więzienia i to na
dłuższy okres.
Wkrótce zebrała się najwyższa władza w gminie i rozpoczęła przesłuchiwanie sołtysa. Zapytano, dlaczego sołtys nie powiadomił, że we
wsi są banderowcy. Ojciec odpowiedział, że nikogo obcego we wsi nie
było. Po za tym wieś była otoczona przez wojsko i nikt obcy nie mógł
uciec. Zastrzelone małżeństwo staruszków nie mogło być członkami
UPA i zagrożeniem dla władzy. Jeżeli byli podejrzani o coś, to powinni być aresztowani w celu złożenia zeznań.
Po kilku dniach jeden z pracowników gminy poinformował ojca,
że wszystko, co się działo w Korkowie było zaplanowane. Nawet to, że
dowódca oddziału wojskowego złożył raport, w którym staruszków
uznał, jako „zlikwidowanie groźnych banderowców”.
Na pytania czy przez wieś przejeżdżają podejrzane osoby, ojciec
odpowiedział, że tak. Przeważnie w polskich i radzieckich mundurach, ale czy wyglądają podejrzanie to trudno powiedzieć. Nie było
odważnych, aby przyjrzeć się im z bliska. Natomiast w nocy nikt
nie wychodzi na zewnątrz swego pomieszczenia, nawet za swoją
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potrzebą. Dlatego trudno powiedzieć, kto i kiedy w nocy przejeżdża
przez wieś.
Jednak to przesłuchanie miało i dobre strony. Nie trudno było się
domyśleć, dlaczego wieś spalono i jakie zamiary ma władza na przyszłość. Po zakończeniu przesłuchania jeden z oficerów powiedział
do ojca, że po takich przeżyciach mieszkańcy powinni uciekać do
Związku Radzieckiego. Był to sygnał, że władza ludowa zrobi wszystko, aby zmusić mieszkańców do opuszczenia rodzinnych stron. Dali
ojcu polecenie, aby na najbliższym wiejskim zebraniu przekonać
mieszkańców o dobrowolnym wyjeździe do Związku Radzieckiego.
Jeżeli tego nie zrobi zostanie uznany wrogiem Polski Ludowej i zgnije w więzieniu.
Po powrocie z Waręża jeszcze tego samego dnia sołtys zebrał
mieszkańców i poinformował ich o przebiegu rozmowy z przedstawicielami władzy ludowej. Dyskusja była bardzo gorąca a pytań bardzo dużo. Mieszkańcy nie mogli zrozumieć, że władza, która nazywa
siebie ludową, może być tak okrutna i bezwzględna.
Większość mieszkańców nie wierzyła, że spalenie wsi i próba spalenia żywcem dzieci w szkole, to sposób na zmuszenie mieszkańców
do opuszczenia ojczystych stron.
Nasza sytuacja materialna była o tyle lepsza, że w czasie pożaru
uratowała się krowa, która była na pastwisku a konie w polu. Po pewnym czasie około północy, nad piwnicą, w której mieszkaliśmy, zjawiło się trzech bandytów z zasłoniętymi twarzami i kazali ojcu zaprzęgać konie. Jeżeli nie wyjdzie z piwnicy i nie wskaże gdzie uprząż,
to wrzucą granat. Bandyci zachowywali się tak samo jak przy poprzednich kradzieżach koni w naszej miejscowości. Przedstawiali się
jako powstańcy UPA, którzy wyjeżdżają na akcję. Tak samo powiedzieli, że konie wraz z furmanką będą zwrócone. Była to już ostatnia
tego rodzaju kradzież, bo więcej koni we wsi już nie było. Ci sami
złodzieje w naszej wsi ukradli kilkanaście par koni wraz z wozami
i uprzężą. Po przeanalizowaniu tych wszystkich kradzieży mieszkańcy wsi dowiedzieli się, że wśród tych bandytów byli milicjanci z Waręża. Po za tym stwierdzono, że bandyci ze skradzionymi końmi zawsze udawali się w kierunku zachodnim.
Wczesnym rankiem ojciec poszedł do gminy w Warężu prosić
o pomoc w odnalezieniu skradzionych koni. Odpowiedziano mu,
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że nie mogą pomóc, bo konie na pewno są już daleko. Przedstawiciele gminnej władzy żądali szczegółowej informacji na temat skradzionych koni we wsi. Doszły słuchy, że złodzieje część łupów ukryli przed przedstawicielami władzy wtajemniczonych w ten haniebny proceder. Podszywanie się złodziei pod UPA okazało się niebezpieczne dla nich samych. Podczas kolejnej kradzieży w sąsiedniej wsi
udało się złapać dwóch złodziei. Podczas przesłuchania opowiedzieli
o całym procederze kradzieży koni i przekazywania ich na zachód.
To wszystko działo się w porozumieniu nie tylko z władzą gminną,
ale z nadrzędnymi państwowymi instytucjami. Każda forma nękania
ukraińskiej ludności była akceptowana i wynagradzana.
Jeszcze w 1946 roku rodzice postanowili wykorzystać blachę ze
spalonego domu i zbudować drewniany, nowy dom. Podjęcie takiej
decyzji świadczyło o wielkim i niezłomnym utożsamianiem się z ojczystą ziemią. Na wieść o zamiarze budowy domu mieszkańcy wsi
masowo przychodzili i deklarowali swoją pomoc. Nie było sprzętu
i trzeba było wszystko wykonywać ręcznie. Z bezpośrednio przywiezionego drzewa z lasu przecinano ręcznymi piłami belki, kantówkę
a nawet deski.
W ciągu trzech miesięcy wybudowano jedyny dom na zgliszczach
spalonej wsi. Budowa domu wpłynęła pozytywnie na mieszkańców,
którzy stracili nadzieję na dalsze życie w rodzinnej wsi. Po zakończeniu budowy, wszyscy marzyli o budowie, chociaż skromnego, ale
własnego domu. Wstąpiła w nich nadzieja, że złe czasy miną a oni
nadal będą żyć na swojej, rodzinnej i ojczystej ziemi.
Nastał okres żniw, ludzie zbierali skromne plony. Zboża koszono
kosami i sierpami. Zebrane z pola plony zwożono ręcznymi wózkami
i znoszono na plecach. We wsi nie było koni ani środków transportu. Ta systemowa i zorganizowana kradzież koni, zaprzęgów i wozów
była zaplanowana i akceptowana przez władzę ludową.
Po zebraniu z pola zbóż i ułożeniu w sterty przygotowywano się do
omłotów. Jednak nie wszystkim udało się wymłócić zboże. W nocy poplecznicy komunistycznej władzy ludowej w kilku miejscach podpalili
sterty ze zbożem. Był to jeszcze jeden krok, aby zmusić mieszkańców
do wyjazdu z rodzinnej wsi. Na szczęście nie wszędzie udało im dojść
do stert ze zbożem. Ci, którzy uratowali swoje zboże, jak mogli dzielili
się ze swoimi sąsiadami pozbawionymi środków do życia.
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W 1946 roku przybyło dla mnie więcej obowiązków. Pierwszy
z nich to bezpośrednia całodzienna opieka nad bratem, który urodził się w piwnicy po spalonym domu, w maju 1946 roku. To zadanie przypadło mnie, bo byłem najstarszy, a rodzice mieli wyjątkowo dużo pracy i obowiązków. Opieka nad dzieckiem nie była łatwa,
gdyż nie miałem żadnego doświadczenia w przewijaniu i karmieniu
niemowląt.
Zdarzało się, że razem płakaliśmy, bo nie mogłem sobie poradzić
z płaczem niemowlaka. Jednak nie skarżyłem się rodzicom na swoje
problemy związane z opieką nad dzieckiem. Zdawałem sobie sprawę,
że rodzice mają o wiele więcej problemów i dodawanie swoich kłopotów uważałem za niewskazane.
Moje obowiązki nie kończyły się tylko na opiece nad dzieckiem.
Dodatkowo musiałem zajmować się całodziennym pasieniem krowy. Żeby ułatwić sobie pracę zrobiłem czterokołowy wózek, na którym woziłem dziecko podczas pasienia krowy. Często się zdarzało, że na pastwisku prałem pieluszki, bo nie mieliśmy odpowiedniej
ilości materiału lnianego na wymianę. Były to bardzo trudne czasy,
wszystkiego było brak, w tym płótna na pieluszki. Moja codzienna
praca rozpoczynała się o wschodzie słońca. Był to czas wyprowadzania krów, na tzw. rosę. Około godziny ósmej przynoszono do mnie
dziecko, aby opiekować się nim do obiadu. Po obiedzie wraz z dzieckiem i krową znowu szliśmy na pastwisko. Moja praca kończyła się
po zachodzie słońca.
W czasie przerwy obiadowej wraz z moją siostrą Ireną i stryjecznym bratem Jankiem oraz innymi dziećmi opiekowaliśmy się staruszkiem o imieniu Maciej. Przynosiliśmy mu jedzenie, a on opowiadał nam jak żyli ludzie w dawnych czasach oraz ciekawe bajki.
Dziadek Maciej i jego dwie kuzynki były jedynymi Polakami w naszej wsi. Od wielu lat mieszkał w zbudowanym ze słomy szałasie niedaleko naszego domu. Tylko podczas zimy przyjmowany był przez
kuzynki do ich mieszkania. Natomiast wczesną wiosną do późnej jesieni przebywał w swojej słomianej chacie. Nikomu nawet przez myśl
nie przyszło, aby nie pomóc schorowanemu staruszkowi, pomimo że
jego rodacy spalili wieś, zamordowali dwoje staruszków i większość
mieszkańców wygnali z rodzinnych stron do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
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Jestem dumny ze swoich rodaków, którzy nie kierowali się nienawiścią w stosunku nie tylko do Polaków, ale wszystkich ludzi, bez
względu na narodowość czy religijne wyznanie.
Przykładem stosunku Ukraińców do Polaków na naszym terenie
może posłużyć fakt spotkania byłego kolonisty z mieszkańcami Korkowa, w naszym domu. W październiku 1946 r. w nocy, sotnia UPA
przybyła do Waręża, aby odbić więźniów politycznych. We wsi mówili, że wśród tych więźniów byli zwykli okoliczni mieszkańcy, którym
na podstawie donosów zarzucano, że współpracują z partyzantami
UPA. Aresztowania miały udowodnić, że Ludowe Wojsko Polskie,
NKWD i milicja ma osiągnięcia w walce z UPA.
Ci, co tam byli, opowiadali, że w piwnicach był niesamowity tłok.
Więźniowie bez jedzenia i picia, tylko na siedząco mogli na gołej ziemi spać. Strażnicy celowo i w wyrafinowany sposób znęcali się nad
ludźmi i doprowadzali ich do skrajnej rozpaczy. W takich okolicznościach więźniowie podpisywali wszystkie przedstawione im dokumenty. W tych czasach niewinny człowiek mógł być przez strażników
władzy ludowej nie tylko aresztowany, ale bez wyroku zamordowany.
Ten, kto przeżył w więzieniu i wyszedł na wolność, musiał podpisać
dokument, że nie powie o tym, czego doświadczył nawet najbliższej
rodzinie. Za te czyny nikt nie ponosił i nie ponosi do dnia dzisiejszego żadnej odpowiedzialności.
Partyzanci UPA po odbiciu więźniów nad ranem opuścili Waręż.
Następnego dnia rano przyszedł do naszego domu były polski kolonista. Nazywał się Maciarz, mieszkał przy drodze prowadzącej z Korkowa do Waręża. Na wstępie powiedział, że celem jego wizyty jest
spotkanie się z sąsiadami. Po krótkim czasie poprzychodzili sąsiedzi
i rozmawiali o aktualnej sytuacji w naszych stronach. Na wstępie zaczął opowiadać jak przeszła noc w Warężu, podczas zajęcia miasta
przez sotnię UPA. Powiedział, że został zatrzymany przez partyzantów na ulicy. Pytali, co on o tej porze robi i kim jest. Odpowiedział,
że jest Polakiem i mieszkał jako kolonista między Warężem a Korkowem. Teraz mieszka w centralnej Polsce i przyjechał odwiedzić
znajomych. Wówczas jeden z oficerów UPA kazał jednemu z partyzantów zaopiekować się mną. Zapowiedział, że jeżeli coś złego mnie
spotka, to będą wyciągnięte odpowiednie wnioski.
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Kiedy zapytałem swego opiekuna co, to znaczy „odpowiednie
wnioski”. Odpowiedział, że gdyby coś mi się stało, taki partyzant
mógłby trafić pod sąd. Powiedział, że zdarzają się ze strony władzy
różnego rodzaju prowokacje jak grabież, a nawet morderstwa. W ten
sposób za wszelką cenę starają się skompromitować UPA. Podczas
strzelaniny mój opiekun kazał mi kłaść się i nie wychylać nosa. Strzelaniny za wiele nie było, bo milicja i cała władza ukryli się w rzymskokatolickim kościele. Wiedzieli, że żołnierze UPA nie będą atakować kościoła, pomimo, że stamtąd padały strzały. Dodał, że Ukraińcy to bardzo dziwny i tolerancyjny naród. Gdyby w naszych stronach przybyli koloniści ukraińscy i otrzymali ziemię na takich warunkach jak my, to żaden bez względu na wiek nie doczekałby jutra.
Spotkanie z mile widzianym gościem i byłym sąsiadem trwało do
późnego wieczora. Podczas pożegnania wszyscy życzyli sobie lepszych czasów z nadzieją, że niesprawiedliwość i szatańskie siły znikną bezpowrotnie.
Zbliżała się ostra zima. Mieszkańcy zwozili drzewo, gałęzie i słomę na budowę szałasów dla krów. Owce, świnie i drób przechowywane były w ziemiankach. W naszym nowo wybudowanym domu do
zamieszkania nadawało się tylko jedno pomieszczenie o powierzchni
20 m. kwadratowych. Pomieszczenie to spełniało funkcję kuchni, pokoju gościnnego i sypialni. W każdy dzień zbierali się u nas sąsiedzi
i rozmawiali na różne aktualne tematy. Każdy opowiadał o przeszłości oraz swoich marzeniach i nadziejach. Chociaż te marzenia były
skromne i możliwe do realizacji, to nigdy się nie spełniły. Ludzie nie
zdawali sobie sprawy, że za kilka miesięcy będą rozsiani od siebie
na dziesiątki i setki kilometrów w północno-zachodniej Polsce. Czy
mógłby ktoś przewidzieć, że w połowie XX wieku w centrum Europy, w państwie należącym do Organizacji Narodów Zjednoczonych,
dojdzie do takiego barbarzyństwa.
Pewnego wieczoru jeden z sąsiadów, Piotr Pasyniuk, poprosił ojca
o kilka łyżek miodu dla chorej córki. Ojciec dał miód i zapytał czy
jeszcze czegoś potrzebuje. Sąsiad odpowiedział, że ciepłego okrycie,
bo w ziemiance jest zimno. Wówczas mama i ojciec poszli razem do
ziemianki sąsiada, aby zorientować się, w jaki sposób zorganizować
pomoc. Na miejscu okazało się, że w ziemiance nie ma możliwości
na wyleczenie córki, bo nawet woda zamarzła. Rodzice podjęli na
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miejscu decyzję, że zabierają wszystkich tj. sąsiada jego żonę, dwoje
dzieci i 80-letnią teściową do naszego mieszkania na całą zimę. Należy pamiętać, że w tym dwudziestometrowym pokoju stan osobowy
zwiększył się do dziesięciu osób. Problem okazał się bardziej skomplikowany ze staruszką niż chorą córką sąsiada.
Teściowa sąsiada miała problemy żołądkowe i biegunkę. Zachodziła konieczność ciągłego wietrzenia mieszkania. Ze względu na
chorą córkę sąsiada i kilkumiesięczne nasze dziecko otwieranie okien
czy drzwi podczas silnych mrozów, nie zawsze było możliwe.
Problemy naszej opieki nad sąsiadami na tym się nie skończyły. Okazało się, że najbliższa rodzina dziadka Macieja zamieszkała w Warężu, a staruszka na pastwę losu pozostawiła w Korkowie.
Wszyscy mieszkańcy naszej wsi zaskoczeni byli postawą rodziny
dziadka Macieja. Ojciec, jako człowiek i sołtys nie mógł pozostawić
bez opieki w słomianym szałasie chorego oraz zmarzniętego staruszka. Osobiście przyprowadził go do naszego mieszkania. W tym samym dniu zrobiliśmy z ojcem pryczę i ułożyliśmy staruszka Macieja
przy piecu, aby doszedł do siebie. Około północy zbudził nas płacz
dziecka. Po przebudzeniu odczuliśmy silne swędzenia na ciele. Okazało się, że oblazły nas wszy. Prycza Dziadka Macieja była na styku
z naszym łóżkiem. Wszy po rozgrzaniu się przełaziły do naszego łóżka. Rodzice i reszta mieszkańców zmuszeni byli przez całą noc zajmować się oczyszczaniem ubrań i mieszkania od robactwa. Żałowali,
że na samym początku nie wykąpali staruszka w beczce i nie spalili
jego ubrania. Po kilku dniach żmudnej pracy wszystko się unormowało. Jedenaście osób, w tym dwoje schorowanych staruszków i niemowlę, w dwudziestometrowym pomieszczeniu, było dla nas dużym
obciążeniem.
Fakt ten przytaczam po to, aby ludzie poznali prawdziwy stosunek Ukraińców do Polaków. Jeżeli wobec mnie i mojej rodziny
stosowano barbarzyńskie metody, to mam prawo mówić, że byli to
tchórzliwi bandyci. Zawsze jest możliwość poznania życiorysów tych
zbrodniarzy i ich popleczników. Poznając ich żywoty, to kończyli oni,
jako przeklęci przez ludzi i Boga. Ci, którzy naśladują i wychwalają
zbrodniarzy, są zdemoralizowanymi istotami. Po nich nic dobrego
nie można się spodziewać. Oni są przekleństwem nie tylko dla ludzkości, ale swego narodu, swoich rodzin i przodków.
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W tych szczególnych warunkach przeżyliśmy całą zimę od listopada 1946 r. do połowy kwietnia 1947 r. Po nadejściu ciepłych wiosennych dni sąsiedzi wrócili do swojej ziemianki, a dziadek Maciej
do swego słomianego szałasu. Słoneczna wiosna witana była z radością i nadzieją na lepsze czasy. Od wczesnych poranków do późnych
wieczorów można było zobaczyć pracowitość mieszkańców w ogródkach, w polu i przy obejściu swoich ziemianek.
W krótkim czasie mieszkańcy odczuli silną presje ze strony wojska
i milicji. Prawie codziennie ktoś z władzy w mundurach i po cywilnemu odwiedzał wieś i robili rewizje. Mówili, że szukają banderowców.
Ich obłuda polegała w tym, że nie było budynków, gdzie mogliby się
ukrywać partyzanci. Wszystkie budynki zostały wcześniej, w 1946
roku, przez tą władze spalone. Było to zwykłe znęcanie się nad cywilną ludnością, która chciała żyć na swojej ojczystej ziemi. Ukraińcy to
naród, który nie okupował i nie grabił obcych ziem tym bardziej po
to, aby tam się osiedlać. Bezgranicznie kochał i kocha swoją ojczystą ziemię, nadaną im od pradawnych czasów przez Wolę Bożą. Ci,
co unicestwiają etniczne narody nigdy nie zaznają spokoju nie tylko
za życia, ale i po śmierci. Każdy o tym może się przekonać poznając
historię ludzkości.
Można zauważyć, że imperia się rozpadały i nigdy się nie odradzały. Natomiast etniczne narody na swoich ojczystych ziemiach nawet
po wiekach niewoli odradzały się. Tak było, tak jest i tak po wieki
będzie. Narody nie mogą być zniewolone a każdy człowiek zgodnie
z Wolą Bożą ma być wolny. Ma prawo żyć na swojej ojczystej ziemi,
posługiwać się ojczystym językiem, kontynuować ojczystą wiarę, ojczystą kulturę i obyczaje. Nikt nie ma prawa w jego ojczyźnie narzucać mu swoje obyczaje i porządki. Żaden najeźdźca czy intruz nie
ma prawa ludzkiego ani Boskiego etnicznych mieszkańców zmieniać
w niewolników.

Deportacja 1947 r.
Pewnego dnia po powrocie ojca z narady sołtysów w Warężu dowiedzieliśmy się, że zostaniemy ukarani za zabójstwo generała „Waltera”.
Wszyscy byli zdziwieni, co ma śmierć generała wspólnego z mieszkańcami Korkowa. Generał zginął w Bieszczadach setki kilometrów
od naszej miejscowości. Ojciec opowiedział, że zabójstwo generała
było prowokacją ze strony centralnych władz, aby rozwiązać problem
etnicznych Ukraińców. Była to sprawdzona metoda usprawiedliwiania swoich tchórzowskich i barbarzyńskich czynów wobec narodu
ukraińskiego. Pomimo tego, że natychmiast w centrum najwyższej
władzy poplecznicy generała wszczęli dochodzenie w swoim ścisłym
gronie, to cywilną niewinną ludność ukraińską, w tym moją rodzinę, obciążono tą zbrodnią.
Od samego początku dochodziły słuchy, że władza dobrze wiedziała, kto z ekipy rządzącej brał udział w śmierci generała. Należy stwierdzić, że wobec społeczeństwa w kraju udało im się „upiec
trzy pieczenie przy jednym ogniu”. Pozbyć się niewygodnego generała, obciążyć Ukraińców za tę zbrodnię i pozamykać niewygodnych
działaczy społecznych. W typowo bolszewicki sposób wszędzie rozgłaszali, że jedynym sposobem powstrzymania zamachów, to bezterminowe zesłanie, czyli unicestwienie wszystkich Ukraińców, od
niemowlęcia do staruszka. Ta forma poniżenia kilkuset tysięcy niewinnego ukraińskiego narodu pozostaje nie rozwiązana do dnia dzisiejszego, tj. XXI wieku.
Zbrodnicza likwidacja niewygodnych działaczy a niekiedy zwykłych świadków zawsze było w naturze tej władzy. W swoich dziejach
nic dobrego nie zrobili dla podbitych narodów. Przynoszona przez
nich „cywilizacja” to obłuda, barbarzyństwo i śmierć.
W krótkim czasie nadszedł ten straszniejszy od śmierci dzień 27
czerwca 1947 roku. Około godz. 10.00 przyjechało Ludowe Wojsko
Polskie i z przygotowaną do strzału bronią otoczyło wieś. Nikt nie
miał szans uciec przed deportacją, tym bardziej z rodziną i skryć się
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w lesie. Żołnierze trójkami podchodzili do każdej rodziny zamieszkałej w ziemiance czy szałasie, bo wieś była wcześniej przez Ludowe
Wojsko Polskie spalona i kazali w ciągu dwóch godzin spakować się
i wsiadać na podstawioną furmankę. W zasadzie ludzie nie mieli, co
ładować, bo wcześniej władza zdążyła to, co było przydatne zrabować. Zrabowane rzeczy sprzedawano albo przekazywano swoim rodzinom, jako łup wojenny. Mam wątpliwości, czy wszyscy ci, którzy
otrzymali lub kupili zrabowane rzeczy dorobili się na nich. W moim
przekonaniu jest to niemożliwe. Same Przykazania Boże ostrzegają:
„Nie pożądaj wszelkiego dobra, które jest własnością innego człowieka”. Podczas załadunku żołnierze przeprowadzali skrupulatną rewizję włącznie z rewizją osobistą. Mówili, że wszystko muszą sprawdzić,
aby ktoś nie zabrał z sobą broni lub ulotek propagandowych. Była to
jedna z form poniżania i naśmiewania się z mojej rodziny i moich
rodaków. W rzeczywistości zabierali wszelkiego rodzaju dokumenty,
srebrne łańcuszki, dolary, fotografie itp. Nam udało się przemycić 20
dolarów schowanych w pieluszce dziecka. Dzięki temu, że pieluszka
była zabrudzona i mokra to przestali rozbierać dziecko.
W czasie załadunku ludzi na furmanki po wsi rozlegały się krzyki
i przekleństwa żołnierzy oraz rozpaczliwy płacz dzieci i dorosłych.
Moi rodzice uklękli przed ustawionymi na ganku obrazami Chrystusa i Matki Bożej modląc się. Żegnali w ten sposób rodzinny dom
i ojczystą ziemię. Na twarzach wszystkich mieszkańców widać było
tylko rozpacz i łzy. Po przejechaniu kilometra drogi nasza wieś stopniowo znikała z oczu aż w końcu zniknęła za wzgórzem. Po opuszczeniu wsi widzieliśmy jak podjeżdżają szabrownicy, aby zrabować
to, co pozostało. Jak się okazało nawet nasz nowy dom został rozebrany i rozszabrowany. Szabrownicy ci, przedstawiali się jako pionierzy i utrwalacze władzy ludowej. Jednak ich zachowanie świadczyło
o rzeczywistym i zbrodniczym charakterze pełnionej misji. Pod lufami karabinów żołnierze Ludowego Wojska Polskiego dowieźli nas
do stacji kolejowej w Werbkowicach.
Podczas przejazdu przez poszczególne miejscowości żołnierze dawali do zrozumienia przydrożnym widzom, że wiozą bardzo groźnych i niebezpiecznych przestępców.
Zabroniono zbliżania się do nas, nawet podania wody dla omdlałych dzieci. W późniejszych czasach miałem okazję przeczytać
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wspomnienia zesłańców na Sybir. Bardzo często wypowiadali się, że
ludność cywilna mogła podawać zesłańcowi nie tylko coś do picia,
ale nawet jedzenie. Jak widać mentalność ludzka i miłosierdzie Boże
różnie było interpretowane. Po przebyciu 40-kilometrowej trasy wyładowano nas pod gołym niebem na placu w pobliżu stacji kolejowej
w Werbkowicach. Plac otoczony był przez wojsko, a nam zabroniono wychodzić poza wyznaczony teren. Ostrzegano nas, że jeżeli ktoś
przekroczy wyznaczony teren, zostanie bez ostrzeżenia zastrzelony.
Ostrzeżenia nie dotyczyły złodziei, którzy przychodzili z zewnątrz
i zawsze coś ukradli. Przy akceptacji żołnierzy nam skradli piłę do
drewna i dwie kury.
Męcząca podróż na furmankach i wyczekiwanie na załadunek do
wagonów było nie tylko uciążliwe, ale i niebezpieczne. Każdego z nas,
bez względu na wiek, można było obrabować, pobić a nawet zabić
i nikt nie poniósłby żadnych konsekwencji.
Po podstawieniu bydlęcych wagonów ludzie poczuli ulgę z nadzieją, że dalsza podróż będzie lżejsza. Jednak byli w błędzie, bo
okazało się, że była bardziej uciążliwa i o wiele dłuższa w czasie.
W wagonach, w których nas przewożono był tłok, brak wody, pożywienia i leków. W zatłoczonych wagonach przebywali razem małe
dzieci, kobiety, mężczyźni oraz ludzie chorzy i w podeszłym wieku. Pozbawiono nas wszelkich możliwości utrzymania warunków
higieniczno-sanitarnych.
Międzyludzka, wzajemna pomoc nie była w stanie rozwiązać tego
problemu. Brak było odpowiednich miejsc i pojemników na nieczystości. Zesłańcy między sobą wymieniali się wiadrami i prześcieradłami, z których robili zasłony podczas załatwiania czynności fizjologicznych. Dodatkowo doszedł problem wylewania fekalii podczas
jazdy pociągu. Był to manewr trudny i bardzo niebezpieczny. Traktowanie nas jak zwierząt świadczyło o niskiej kulturze i szczególnym sadyzmie naszych oprawców. Dla normalnego człowieka jest to
niepojętne, żeby ludzie przy władzy byli tak ohydni i tak niskiej kultury. Byli przekonani, że swoimi decyzjami i postępowaniem poniżają nas. Nie zdawali sobie sprawy, że będzie odwrotnie, bo poniżali
sami siebie. Dowodem jest to, że minęło 60 lat od tej tragedii i nikt
z tych oprawców i ich popleczników nie opisuje stosowanych metod podczas deportacji niewinnej ludności. Jedynie można usłyszeć
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i przeczytać o szkalowaniu naszego narodu. Dlaczego milczą o swoich „bohaterskich” czynach w walce z takimi jak ja i moja rodzina.
Dlaczego twórcy „historycznych dzieł” nie opisują przebiegu deportacji ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”.
Jedynym „dobrodziejskim” czynem podczas transportu zesłańców
były kilkakrotne publiczne odwszania na stacjach kolejowych. Władza chciała pokazać zebranym widzom, jakimi to jesteśmy zawszonymi brudasami. W czasie postoju wyprowadzano ludzi z wagonów,
w tym dzieci i starców, poddając ich zmechanizowanej dezynfekcji.
Stawiano nas przy motorowej dmuchawie. Obsługa w maskach za pomocą gumowego przewodu, wdmuchiwała do włosów i na gołe ciało toksyczny proszek „Azotox”. Pomimo, że ja, moja rodzina i wielu
innych, nie mieliśmy na sobie insektów, to zmuszano nas do przeprowadzenia dezynfekcji. Ojcu powiedzieli, że jest to profilaktyka
i będziemy częściej dezynfekowani. Był to środek bardzo szkodliwy
nie tylko dla ludzi, ale pszczół i zwierząt. Na pytanie, po co to robicie, żołnierze z ironicznym uśmiechem odpowiadali, że „likwidujemy wszelkie robactwo”. Dawali do zrozumienia, że my jesteśmy też
robactwem, które należy zlikwidować. Po dezynfekcji ja i inni, wymiotowaliśmy oraz mieliśmy zawroty głowy.
1 lipca 1947 roku na stacji kolejowej w Ostródzie wyładowano nas
i wiele innych rodzin z wagonów towarowych na plac pod gołym niebem. Po długim oczekiwaniu, późną nocą podjeżdżały samochody
ciężarowe i furmanki rozwożąc poszczególne rodziny po różnych zakątkach powiatu. Tam dokonywano dalszego rozrywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich, aby rozmieścić zesłańców w oddalonych od
siebie gminach. Z kolei gminy miały przygotowany plan rozmieszczenia ich w oddalonych od siebie miejscowościach. Moją rodzinę
oraz dwie inne załadowano na samochód ciężarowy i wyładowano
w poniemieckich zabudowaniach na środku podwórka, we wsi Witulty, gm. Olsztynek, pow. Ostróda woj. Olsztyn, w Prusach Wschodnich. Strażnik wojskowy, który nas konwojował, powiedział, że należy czekać na przybycie wójta z gminy Olsztynek, który zdecyduje, kto
gdzie i w jakich miejscowościach będzie mieszkał. Zabronił pod karą
śmierci oddalać się od miejsca, w którym nas wyładowano.
Następnego dnia przyjechał wójt gminy Olsztynek z obstawą
i powiedział, że nasza i Wasyla Moroza rodzina pozostają w tych
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budynkach, a rodzina Pawła Kisyka ma przejść do wsi Gębiny. Decyzja wójta była bardzo niekorzystna dla tej rodziny. Byli to bardzo
biedni ludzie i bez sąsiedzkiej pomocy mieliby poważne problemy
życiowe. Moi rodzice też prosili wójta o zmianę decyzji i pozostawienie ich razem z nami. Wówczas wójt powiedział do ojca, że ma informację o jego kontaktach listownych z bratem z Kanady. To prawda,
że otrzymywaliśmy, od wujka z Kanady listy, a w świątecznych kartkach ukryte były dolary. Domyślił się, że powinniśmy mieć dolary,
a jeżeli nie, to będziemy mieli. Były to czasy, kiedy rodziny z zachodu bardzo często wysyłały paczki i dolary. Wójt zażądał od ojca 100
dolarów, parę prosiaków i trzy kwintale zboża. Wszystko to ma być
dostarczone do końca roku, bo inaczej ta rodzina będzie przeniesiona do innej miejscowości. Wójt powiedział, że otrzymał informację
o ojcu i innych rodzinach. Wie, że mamy kontakty z rodziną w Kanadzie. Dodał, że ojciec znajdzie możliwość zdobycia dolarów i innych produktów na wykup rodziny Pawła Kisyka przeznaczonej do
dalszego przesiedlenia.
Zabudowania, do których nas przywieziono, znajdowały się około pół kilometra od wioski. Wszędzie było pełno gruzu, szkła i śmieci. Rozszabrowane były urządzenia kuchenne, okna, drzwi a nawet
podłogi. Przez cały czas wszyscy wraz z skromnym dobytkiem znajdowali się pod gołym niebem, w bujnych chwastach obok budynku mieszkalnego. Po odjeździe wójta rodzice zastanawiali się, w jaki
sposób przygotować chociaż jedno pomieszczenie na nocleg wszystkich trzech rodzin.
W pewnej chwili zauważyliśmy ostrożnie zbliżającą się grupę
mieszkańców wsi. Na czele grupy szedł człowiek w podeszłym wieku, który przedstawił się, że jest sołtysem. Byli to miejscowi Niemcy, którzy bardzo słabo znali język polski. W ich oczach można było
zauważyć ciekawość i ostrożność. Na naszych twarzach widzieli rozpacz i łzy. Sołtys łamaną polszczyzną powiedział, że to wójt kazał
przyjąć tę funkcję, bo we wsi nie było innych mężczyzn. Powiedział,
że ludzie, którzy z nim przyszli chcą zobaczyć jak wyglądają Ukraińcy, którzy zamordowali bardzo ważnego generała. Byliśmy bardzo zdziwieni, że nam przypisano tak wielki a zarazem niegodny
uczynek. Dowiedzieliśmy się, że odważyli się nas odwiedzić po tym
jak zobaczyli małe dzieci. Mieli wątpliwości, aby małe dzieci, w tym
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Wykresu i opis rozmieszczenia mojej najbliższej rodziny w ramach Akcji
„Wsła”. — Opracowanie własne.
— Stolica Polski,
— miasta wojewódzkie
— Droga przez męki w nieznane
1. — Korków k/Waręża, pow. Hrubieszów, moja ojczysta miejscowość,
z której pod karabinami Ludowego Wojska Polskiego, deportowano nas
w ramach Akcji „Wisła” w 1947 r.
2. — Korków k/Waręża, pow. Hrubieszów, ojczysta miejscowość mego
stryjecznego brata Jana, którego wraz z matką i dwuletnią siostrą (ojciec
zmarł), pod karabinami Ludowego Wojska Polskiego deportowano w ramach Akcji „Wisła” w 1947 r.
3. — Polanka k/Waręża, pow. Hrubieszów, ojczysta miejscowość mojej cioci Stanisławy Radlińskiej (rodzona siostra mego ojca), którą wraz z mężem
i pięciorgiem dzieci pod karabinami Ludowego Wojska Polskiego deportowano w ramach Akcji „Wisła” w 1947 r.
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4 — Polanka k/Waręża, pow. Hrubieszów, ojczysta miejscowość moich
dziadków (rodziców mojej mamy) i wójka Stefana Pawłów (rodzonego brata mamy), wraz z żoną i trójką dzieci pod karabinami Ludowego Wojska
Polskiego deportowano w ramach Akcji „Wisła” w 1947 r.
1. — Wieś Witulty, pow. Ostróda, miejsce mego wraz z rodziną zesłania*.
2. — PGR w pow. Pyrzyce, miejsce zesłania* mego stryjecznego brata wraz
z roodziną.
3. RSP w pow. Bytów, miejsce zesłania* mojej Cioci wraz z rodziną.
4. — Wieś Wiechowo, pow. Stargard Szczeciński, miesjce zesłania* moich
Dziadków i Wójka wraz z rodziną.
* Zesłanie — jest to miejsce pobytu, gdzie deportowany ma kategoryczny
zakaz samowolnego przemieszczania się, bez zezwolenia władz.

niemowlę, uczestniczyły w morderstwie generała. Władza i wszelkiej maści propagandyści informowali miejscową ludność, że przywiozą tu bardzo niebezpiecznych ukraińskich bandytów. Miejscowi
opowiadali, że byli przygotowani na najgorsze. Jeszcze dobrze nie zakończyły się rabunki i gwałty ze strony zwycięskiej armii ze wschodu i najazdów szabrowników, to jeszcze przywiozą nam bandytów,
którzy potrafią zamordować nawet generała. Wzajemna informacja
i poglądy na rzeczywistość, coraz bardziej zbliżały nas z miejscową
ludnością. Uwierzyli, że nie jesteśmy takimi, jakimi nas przedstawia
władza i szowinistyczni poplecznicy. Powiedzieli, że z ich strony nic
nam nie grozi i są tak samo nieszczęśliwi jak my. Poinformowali, że
w tej miejscowości to znaczy w Witultach są sami miejscowi. Dwóch
staruszków oraz kobiety i dzieci. Mężczyźni nie wrócili z wojny i nie
wiadomo czy wrócą.
Po dłuższej i szczerej rozmowie wszyscy zadeklarowali pomoc
w przygotowaniu pomieszczeń do zamieszkania. Byliśmy bardzo
zadowoleni z tego spotkania. W ciągu kilkunastu dni otrzymaliśmy
łóżka, stół, płyty kuchenne i kilka innych mebli. Pomogli nam w wykonaniu prowizorycznych okien i drzwi. Bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się z nimi a oni z nami. Przyjaźń ta nigdy nie została podważona ani zerwana, pomimo, że wielu z nich po pewnym czasie wyjechało do Niemiec. Wielu naszych rodaków, którzy nas odwiedzali w Witultach zazdrościło nam takich sąsiadów. Najbardziej powszechną
formą spotkań i odnajdywania się zesłańców „Akcji „Wisła” były
cotygodniowe targi w Olsztynku. Tam można było zobaczyć się ze
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Wykres graficzny poszczególnego rozmieszczania deportowanej ukraińskiej
ludności w ramach „Akcji „Wisła” w 1947 r. — opracowanie własne.
— etniczna ludność ukraińska zamieszkała na ojczystych ziemiach przed deportacją w ramach Akcji „Wisła” w 1947 r.
— tereny poniemieckie, na które deportowano Ukraińców
w ramach Akcji „Wisła”.
— kierunki systemowego rozproszenia i rozerwania wszelkich
więzi rodzinnych, religijnychi społecznych deportowanej ludności ukraińskiej z województwa lubelskiego.
— kierunki systemowego rozproszenia i rozerwania wszelkich
więzi rodzinnych, religijnych i społecznych deportowanej ludności ukraińskiej z województwa rzeszowskiego.
— kierunki systemowego rozproszenia i rozerwania wszelkich
więzi rodzinnych, religijnych i społecznych deportowanej ludności ukraińskiej z województwa krakowskiego.
— kierunki przywozu ludności ukraińskiej do Centralnego
Obozu Pracy w Jaowrznie.
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— kierunki dalszego rozproszenia deportowanej ludności
ukraińskiej do poszczególnych gmin.
— kierunki dalszego i ostatecznego rozproszenia ludności
ukraińskiej do miejscowości, w których utrzymywano szczególny nadzór nad deportowanymi.
# Jaworzno — Centralny Obóz Pracy w województwie krakowskim, filia
byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz,
jako nieodzowna część programu Akcji „Wisła” w likwidacji
etnicznej ludności ukraińskiej.

swoimi krewnymi, sąsiadami ze swoich stron i zniewolonymi naszymi rodakami z odległych od siebie po kilkadziesiąt kilometrów miejscowości. Wielu naszych rodaków przyjeżdżało na targi tylko po to,
aby odszukać swoją rodzinę i sąsiadów.
W innych miejscowościach sąsiedzi ze szczególną nienawiścią
odnosili się do zesłańców akcji „Wisła”. Problemy naszych rodaków
trwają nadal, pomimo że nie noszą napisów na ubraniach akcja „W”.
Z naszej wsi Korków do powiatu Ostróda przywieziono 14 rodzin,
które rozmieszczono w siedmiu miejscowościach.
Jak widzimy, dla sadystów za mało było deportować niewinnych ludzi, ale w dalszym ciągu żywcem rozrywali więzi rodzinne
i sąsiedzkie. Jedynie z braku środków transportowych w niektórych
miejscowościach pozostawało kilka rodzin zesłańców. Gdyby byli bogatsi, to jeszcze bardziej udałoby się im porozrywać te więzi. Na moją
wiedzę z historii, to ta forma sadyzmu i okrucieństwa nad niewinną
ukraińską ludnością była wyjątkowa.
My i nasi sąsiedzi przywoziliśmy na targowisko grzyby i jagody, bo wokół naszej miejscowości były duże lasy. Zebrane pieniądze
przeznaczane były na żywność i podstawowe produkty codziennego
użytku. Spotkania na targach przynosiły z jednej strony ulgę, z drugiej zaś rozpacz. Ulgę, bo ktoś się odnalazł. Rozpacz, bo innych zamordowano, aresztowano, pobito lub okradziono. Praktycznie zesłańcy „Akcji „Wisła” wyjęci byli z pod prawa.
Spotkania odbywały się przy furmankach, gdzie organizowano
skromne przyjęcie z bimbrem i skromną zakąska. Z bimbrem nie
było problemu, bo na poniemieckich gospodarstwach rolnych było
dużo drzew i krzewów owocowych, z których destylowano alkohol.
Wiele osób po tak ciężkich przeżyciach bardzo często sięgało po
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alkohol. Był to jedyny dostępny lek na depresję i wstrząs psychiczny.
W sąsiedniej wsi młody 24-letni człowiek i 56-letnia kobieta popadli
w depresje i znaleźli się w szpitalu. Tam w tajemniczych okolicznościach zmarli.
Następną ważną formą w nawiązywaniu kontaktów była poczta.
Za pomocą listów można było dowiedzieć się o losach członków rodziny, sąsiadów i znajomych rozrzuconych po różnych województwach. Chociaż listy były cenzurowane, to te, które dotarły, zawsze
jakąś wiadomość, dobrą czy złą, donosiły do adresata.
Po niedługim czasie do naszej miejscowości dowieziono pięć rodzin deportowanych w ramach akcji „Wisła” z pow. Hrubieszów.
Jeszcze tego samego dnia dwóch mężczyzn przyszło do nas, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób zdobyć meble, okna i drzwi. Ich budynki tak samo były zdewastowane i nie nadawały się do zamieszkania.
Ojciec zapytał, jak to się stało, że pięć rodzin z tych samych okolic
przywieźli do jednej miejscowości. Odpowiedzieli, że cztery rodziny jeszcze przed deportacją przechrzciły się z wyznania prawosławnego na rzymskokatolickie. Obiecano im, że jeśli zrzekną się swego
wyznania i przejdą na rzymskokatolickie to nie będą deportowani.
Władze świeckie i duchowne nie dotrzymały słowa i deportowały ich
tak samo jak innych Ukraińców. Jedyną korzyścią z tej decyzji mamy
to, że kilka rodzin może przebywać w jednej miejscowości. Możliwe,
że władza takim ja my bardziej ufa i liczy na wdzięczność.
W okresie letnim oprócz zbierania runa leśnego, dużo pracy i czasu poświęcaliśmy na koszenie i suszenie siana na paszę dla zwierząt
domowych. Najbardziej uciążliwą harówką było przygotowanie ziemi pod jesienne zasiewy. Pola były bardzo zarośnięte perzem, tak
że bez przerwy do późnej jesieni wybierano go z ziemi, następnie
suszono i palono. Na jednym polu takie czynności trzeba było wykonywać kilkanaście razy. Dzięki pomocy miejscowych Niemców,
którym udało się ukryć przed szabrownikami sprzęt rolniczy, zdołaliśmy przygotować pod zasiewy cztery hektary ziemi. Ziemia ta
została podzielona na trzy rodziny i każdy sam wysiewał żyto. Władze gminne miały pretensję, że za mało ziemi przygotowano pod
zasiewy. Kiedy prosiliśmy o sprzęt i konie odpowiedź była zawsze
ta sama. Macie sobie sami poradzić w rozwiązaniu tego problemu.
Zbiór siana i przygotowanie pola pod zasiewy wszystkie trzy rodziny
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wykonywały wspólnie. Nie było podziału łąk ani ziemi, bo władze liczyły, że będzie zorganizowana Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna.
Pomimo wielkich nacisków władz, taka wspólnota w tej miejscowości i w okolicznych wsiach nie powstała.
Wiosną 1948 r. otrzymaliśmy wiadomość od wujka z Kanady, że
poczynił starania o sprowadzenie naszej rodziny do siebie. Ojciec powinien zebrać odpowiednie dokumenty i dostarczyć je do kanadyjskiego konsulatu w Warszawie.
Po wielkich trudach m.in. dzięki księdzu Mirosławowi Ripeckiemu
z parafii w Chrzanowie koło Ełku, udało się skompletować zaświadczenia (metryki) urodzenia. Z wyjazdu nic nie wyszło, bo władze państwa polskiego nie zgodziły się i nie dały zezwolenia na wyjazd. Powiedziano nam, że zesłańcy nie mają i nie będą mieć takich samych
praw jak inni obywatele. Za chęć wyjazdu do Kanady zostaliśmy objęci szczególnym nadzorem. Ojca przez kilka lat w okresie jesienno-zimowym po zakończeniu prac polowych wzywano na posterunek milicji w Olsztynku na całodobowe przesłuchania. Na posterunek milicji wzywany był w sobotę i przetrzymywany w zimnej piwnicy do poniedziałku. Przebywanie po przesłuchaniach w zimnej piwnicy było
przyczyną choroby płuc i przedwczesnej śmierci ojca. Pod karą śmierci
zabroniono mu rozmawiać na temat przesłuchania nawet z najbliższą
rodziną. Dowiedzieliśmy się tylko tyle, że wszelkie zarzuty i donosy
na ojca nie potwierdziły się. Wiadomo było też, że ojciec nie wyraził zgody na organizację Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i przyjęcie funkcji sołtysa. Tłumaczył się tym, że jest chory i nie podoła tym
funkcjom. Swoim postępowaniem władza w Polsce Ludowej udowodniła, że chodziło o fizyczne unicestwienie ukraińskiej ludności. Gdyby
było inaczej to pozwoliłaby Ukraińcom opuszczać kraj.
Aby uniknąć „przypadkowej” śmierci ze strony szowinistycznych
fanatyków, ojciec zaangażował się w pracach społecznych na rzecz
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Olsztynku. Do tego
namówił go znajomy, który tam pracował. Powiedział ojcu, jeżeli będzie negatywnie odnosił się do komunistycznych władz, to go wykończą. A rodziny Urząd Bezpieczeństwa Publicznego też nie zostawi
w spokoju. Okazało się, że decyzja o współpracy z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Olsztynku była słuszna. Wiele spraw
korzystnych ojciec mógł załatwić dla ludzi i dla siebie.
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Budynki przeznaczone dla nas i innych rodzin deportowanych w ramach
„Akcji „Wisła”, w 1947 r. w miejscowości Witulty, gm. Olsztynek, pow.
Ostróda, woj. Olsztyn. Foto: Roman Cikuj.

W tym też czasie gminny weterynarz po zapoznaniu się z predyspozycją ojca w zakresie leczenia zwierząt, namówił ojca na kurs
weterynaryjny w Gdańsku. Ojciec skorzystał z tej oferty i po ukończeniu kursu, oficjalnie miał prawo zajmować się leczeniem zwierząt. Gminny weterynarz często angażował ojca w masowych szczepieniach zwierząt oraz w innych szczególnych przypadkach. W tych
czasach zdobyć uznanie wśród mieszkańców okolicznych wsi
i miejscowej ludności
nie było łatwo. Trzeba
było wykazać się pracowitością i nieposzlakowaną opinią w miejscu zamieszkania.
Moja rodzina zawsze starała się zachować godność nawet
w tak ekstremalnych
Widoczna część budynku, w której przydzielono nam mieszkanie. Pokój
i kuchnia z widocznym oknem na parterze oraz pokój na poddaszu z widocznymi dwoma oknami. Stan budynku w trakcie własnego remontu.
Foto: Roman Cikuj.
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warunkach życiowych jak pozbawienie wszelkich praw i bezterminowe zesłanie. Dzisiaj po przeżyciu 75-ciu lat jestem dumny, że
moi dziadkowie i rodzice nie złamali tej zasady. Jestem dumny, że
rodzice wychowywali mnie w duchu godności człowieka, odróżnianie dobra od zła i wiary w Jedynego Wszechmogącego Boga.
W 1948 roku nastąpiło wiele
zmian w naszym życiu. Najważniejsze było to, że dzięki mozolnej
pracy, nadsyłanym paczkom z Kanady i obfitości, które dają lasy,
mieliśmy co jeść. Okazało się,
Pierwsza kartka świąteczna otrzymana na zesłaniu od przyjaciół Julii
i Michała Kicun.Małżeństwo to było tak samo pokrzywdzone deportacją
w ramach „Akcji „Wisła”.

Treść życzeń na odwrotnej stronie karty świątecznej. „Rejsiakami” nazywali nas znajomi i sąsiedzi. Nazywano nas dlatego, bo byliśmy umieszczeni w budynkach Niemca o nazwisku Reys.
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że duża odległość naszych budynków od zwartej zabudowy wsi była
dla nas wygodna. W tych czasach władza swój ustrój opierała między innymi na donosach i podsłuchach. Do naszego wolnostojącego
budynku trudno byłoby się niepostrzeżenie zbliżyć. Z zachowaniem
pewnej ostrożności mogliśmy organizować różne uroczystości świąteczne oraz przyjacielskie spotkania. To umożliwiało nam kontynuować naszą tradycje i kulturę. Podczas obchodów świąt religijnych
oraz uroczystości rodzinnych, chętnie uczestniczyli w nich goście
z bliska i z daleka.
Społeczne zaangażowanie się ojca na rzecz mieszkańców wsi stało
się powszechną normą. Tak samo jak w rodzinnych stronach niesienie pomocy innym było w jego naturze. Do naszego domu przychodzili w różnych sprawach sąsiedzi i przyjeżdżali znajomi. Jedni prosili o pomoc, bo koń zachorował, inni w sprawie kontraktacji płodów
rolnych a jeszcze inni ze szczególnymi sprawami rodzinnymi.
Pewnego dnia podczas pobytu w lesie zauważyliśmy na drzewie
rój pszczół. Ojciec bardzo się ucieszył, gdyż z pszczołami był związany od dzieciństwa. Podczas deportacji, najbardziej żałował pozostawionych na pastwę losu 28 pszczelich rodzin. Dla ojca deportacja
była o wiele bardziej okrutna, gdyż nasza rodzina i pszczele rodziny
zostały żywcem rozłączone.
Po przyniesieniu roju do domu ojciec zajął się budową ula. W ciągu popołudnia i nocy nad ranem ul wraz z kilkoma ramkami był gotowy. Sąsiedzi przychodzili i podziwiali niesamowite podejście ojca
do pszczół. Ojciec z uśmiechem mówił, że to nasze pszczoły zatęskniły za nim i przyleciały do niego. Nawet pszczoły wiedziały o naszym zniewoleniu i niemożności powrotu do nich. Znając taką sytuację postanowiły poddać się dobrowolnemu zesłaniu.
Takie przypadki zdarzały się nie tylko wśród ludzi, gdzie tęsknota i przywiązanie łączyła ich nawet dobrowolną śmiercią. Po takim przedstawieniu sprawy wiele osób przytaczało przykłady o łabędziach, kotach i psach. Jeden z obecnych opowiadał, że zna przypadek psa pozostawionego podczas deportacji. Pies po dwóch miesiącach i przebyciu 400-tu kilometrów odnalazł swego gospodarza na
zesłaniu. Dyskusje na ten temat trwały długo i co raz więcej przytaczano przykładów o miłości i tęsknocie ludzi do ludzi, ludzi do zwierząt oraz zwierząt do ludzi.

Deportacja 1947 r. …

45

Jeszcze tego samego miesiąca doszły dwa roje. Trzy rodziny
pszczele stanowiło dla ojca minimalną i rozwojową pasiekę. Pod koniec lata udało się zebrać kilka litrów miodu z przeznaczeniem na
potrzeby lecznicze dla siebie i sąsiadów. Po kilkunastu latach pasieka
powiększyła się do trzydziestu pszczelich rodzin. Bardzo często wraz
z mamą pomagaliśmy ojcu nie tylko przy miodobraniu, ale obsłudze
i dokarmianiu pszczół.
O wysokiej jakości miodu świadczyło zapotrzebowanie na niego
nie tylko ze strony sąsiadów, ale od znajomych z odległych miejscowości. W tych trudnych czasach pszczoły były naszym wsparciem
w poprawie warunków socjalno-bytowych.
Pod koniec lata wyhodowaliśmy własne warzywa i ziemniaki i tym
samym poprawiły się nasze warunki życiowe. Wszystko to zawdzięczaliśmy nie tylko ciężkiej pracy, ale opatrzności Bożej. Znajomi, którzy nas odwiedzali mówili, że zazdroszczą nam dobrych sąsiadów,
w ogrodach warzyw, a w sadach owoców. Inni nie mniej harują, ale
plonów nie mogą zebrać, bo są okradani. Sąsiadują z ludźmi, którzy nienawidzą Ukraińców, poniżają ich, biją i okradają. Nawet nie
mają do kogo zwrócić się o pomoc. Przedstawicie władzy zawsze stają po stronie złoczyńców. Nam zarzucają, że to nasza wina, bo zabiliśmy generała i nosimy ukraińskie imiona i nazwiska. Niby dla naszego dobra zmieniają nam imiona i nazwiska na polskie. Dodają,
że w przyszłości wnuki będą zadowolone z tych napisów na waszych
grobach. Dla przykładu naszemu znajomemu, który miał na imię
Miron, urzędnik zmienił na Mieczysław. Drugi przypadek, nazwisko Pawliw, zmieniono na Pawłowski. Takie przypadki zdarzały się
bardzo często.
Latem 1948 r. otrzymaliśmy list od znajomego, który powiadomił, że mój stryjeczny 11-letni brat Jan Cikuj znajduje się bez opieki
i w skrajnej nędzy. Poinformował, że jego matka pracownica Państwowego Gospodarstwa Rolnego w woj. szczecińskim spadła z przyczepy i zginęła na miejscu. 4-letnią córkę Helenę zabrano do Domu
Dziecka, a Jankowi kazano pracować. Nie otrzymywał żadnej pomocy, chociaż bardzo ciężko jak na ten wiek pracował w kuźni, na polu
i przy zwierzętach.
Ojciec po otrzymaniu wiadomości natychmiast pojechał i przywiózł stryjecznego brata Janka do naszego domu. Na nasze pytania,
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w jaki sposób jego matka zginęła odpowiadał, że nikt dokładnie nie
wie jak to się stało.
W tych czasach bardzo często ginęli zesłańcy akcji „Wisła” w tajemniczych okolicznościach. Po kilkumiesięcznym pobycie w naszej
rodzinie Janek doszedł do siebie pod względem zdrowotnym i psychicznym. Nie oznacza to, że jego przeżycie psychiczne nie miało
znaczenia w późniejszym wieku, tak jak i wielu innych zesłańców,
których miałem okazję bliżej poznać.

Lata nauki
Zbliżał się wrzesień 1948 roku. Rodzina wraz z sąsiadami stwierdzili,
że ja razem z bratem Jankiem powinniśmy iść do szkoły. Pod każdym
względem była to trudna decyzja. Nie miałem żadnego świadectwa
szkolnego. Wszystkie dokumenty wraz z budynkami zostały spalone
podczas pacyfikacji wsi Korków w 1946 roku. Na dodatek moja nauka w czwartej klasie została przerwana przez spalenie szkoły podczas pacyfikacji wsi. Ze względu na wiek powinienem uczęszczać do
piątej klasy. Najbliższa szkoła z V klasą była w Olsztynku, oddalona
od naszej miejscowości o 9 km. Jedyną możliwością uczęszczania do
szkoły były własne nogi. Biorąc pod uwagę to, że przeżyliśmy i pokonaliśmy większe problemy, decyzja była akceptowana przez wszystkie
zainteresowane strony. Pomimo zapowiadających się codziennych
20-kilometrowych spacerów, byliśmy z bratem zadowoleni z decyzji.
Była okazja zdobyć wiedzę i zawód. Będąc w szkole mogliśmy się
oderwać od ciężkiej harówki w likwidacji poniemieckich odłogów.
Ręczne przygotowanie stanowisk pod siew roślin uprawnych wymagało dużego poświęcenia, wysiłku i czasu.
W pierwszym dniu zajęć szkolnych ojciec przyprowadził nas do
gabinetu kierownika Szkoły Podstawowej w Olsztynku i poprosił
o przyjęcie do V-tej klasy. Rozmowa trwała dosyć długo, bo trzeba było wytłumaczyć, dlaczego nie przynieśliśmy świadectw z IV
klasy i w jakim charakterze przyjechaliśmy na Ziemie Odzyskane.
Ojciec powiedział, że źli ludzie wszystko spalili i niczego nie można było uratować. Po tym wszystkim byliśmy wysiedleni w ramach
akcji „Wisła”. Dodał, że dzieci powinny się uczyć, bo na wsi w ogóle brak jest fachowców i dobrych rolników. Jak się okazało rozmowa
z moim ojcem przekonała kierownika szkoły, aby przyjął nas do V
klasy. Na zakończenie kierownik szkoły kazał ojcu jechać do domu
a nam czekać na korytarzu. Po dwóch godzinach oczekiwania podeszły do nas dwie nauczycielki i zaprowadziły do swoich klas. Bardzo
nas zdziwiło i zaniepokoiło to, że rozdzielono nas w szkole. Janka
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przyjęto do klasy V „A”, mnie do V „B”. Na pytanie ojca, dlaczego
nas rozdzielono, kierownictwo szkoły tłumaczyło, że ze względu na
brak miejsc. Odpowiedź była obłudna, bo w ciągu miesiąca przyjmowane były dzieci do V „A” i do V „B”. Czyli nadal obowiązywała zasada rozdzielania zesłańców akcji „Wisła”, nawet rodzeństwa w szkole. Należy nadmienić, że w mojej klasie było pięcioro dzieci kościoła
baptystycznego, w tym dwóch braci i brat z siostrą. Tego rodzeństwa
nie rozdzielano. Jak widać kierownictwo szkoły chciało się tak samo
wykazać swoim wkładem w rozproszeniu zesłańców akcji „Wisła”.
Można było zauważyć, że rozrywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich zesłańców akcji „Wisła” nie kończyło się na najniższym szczeblu
administracyjnym gminy i sołectwa. Przedstawione na poprzednich
stronach wykresy graficzne rozrywania więzi rodzinnych i sąsiedzkich ukraińskich zesłańców nie odzwierciedlają w całości tego barbarzyńskiego czynu. Nawet kierownictwo zwykłej szkoły podstawowej
chciało mieć swój udział w unicestwianiu etnicznej, ukraińskiej ludności. Wielu złych ludzi na kierowniczych stanowiskach prześcigało
się w pomysłach dokonywania czegoś bardzo szatańskiego. Najgorsze było to, że w tych niecnych uczynkach znajdowali niemałą ilość
zwolenników.
Rozdzielenie nas w szkole było wielkim ciosem dla całej rodziny.
Do szkoły chodziliśmy pieszo przez las ponad dziewięć kilometrów.
Lekcje w każdej klasie kończyły się w różnych godzinach i jeden z nas
musiał czekać aż drugi skończy zajęcia. Sytuacja w klasie też nie była
najlepsza. Wychowawczyni klasy z przekąsem informowała wszystkie dzieci, że jesteśmy Ukraińcami z akcji „Wisła”. Dała do zrozumienia, że jesteśmy bardzo źli i należy do nas odpowiednio się odnosić.
Dzieci bardzo szybko zareagowały w ten sposób, że za wyjątkiem
jednego ucznia, nikt nie chciał siedzieć ze mną w jednej ławce. Był to
Heniek Baczewski z Domu Dziecka w Olsztynku. Wychowawczyni
nie wyraziła na to zgody. Pomimo tego stawał w mojej obronie, kiedy
inne dzieci dokuczały i poniżały mnie. Wśród dzieci był on dla mnie
jedynym i najlepszym przyjacielem.
Z bratem uzgodniliśmy, że o naszych problemach w szkole, nie będziemy mówić rodzicom, bo mają dosyć swoich kłopotów. Po trzech
tygodniach nauki mój brat Janek oświadczył rodzicom, że nie daje
sobie rady w szkole. Powiedział, że dalsze uczęszczanie do szkoły nie
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ma sensu, bo i tak nie zda do następnej klasy. Po wysłuchaniu argumentów brata rodzice zgodzili się na rezygnację z dalszej nauki w tej
szkole. Poczynili starania w zdobywaniu nauki zawodu w inny sposób. Moja sytuacja była bardziej skomplikowana, ale za wszelką cenę
postanowiłem ukończyć szkołę podstawową. Nigdy nie zapominałem
słów ojca, który powiedział, że gdyby miał minimalne wykształcenie,
to mógłby otworzyć zakład leczniczy dla zwierząt. Aktualnie może
wykonywać tylko zlecenia gminnego lekarza weterynarii. Wszystkie
czynności lecznicze zwierząt, które wykonuje na własną rękę, odbywają się na zasadach pomocy sąsiedzkiej.
Ostatecznie brat poszedł uczyć się zawodu mechanika w prywatnym zakładzie, który był własnością naszego znajomego Stefana Panasiuka. Zawód, który zdobył, pomógł mu w przyszłości bez większych problemów zdobyć pracę. Ja natomiast musiałem samotnie
chodzić pieszo dziewięć kilometrów do szkoły i samotnie spędzać
przerwy między lekcjami.
Bardzo często grupa szkolnych chuliganów wychodziła po lekcjach na rogatki miasta i obrzucała mnie kamieniami. Na pytania
mamy skąd mam siniaki na ciele, odpowiadałem, że podczas gry
w piłkę upadłem
i uderzyłem się. Po
nadejściu
późnej
jesieni, kiedy wychodziłem do szkoły i wracałem, było
ciemno.
Rodzice
umieścili mnie na
stancji w Olsztynku.
Było to bezdzietne,
niemieckie małżeń- Mój ojciec Mikołaj Cikuj (trzeci od lewej) i mama
stwo, które chętnie Anna Cikuj, przekazują swoją wiedzę na temat
przyjęło mnie. Dla pszczół, podczas odwiedzin naszych znajomych.
nich była korzyść, Foto: Roman Cikuj.
bo otrzymywali materialną i finansową zapłatę. Chętnie ze mną rozmawiali na różne tematy. Powiedzieli, że z pewnych względów nie
utrzymują sąsiedzkich kontaktów. Po krótkim czasie pobytu traktowali mnie jak członka rodziny. Do szkoły miałem bardzo blisko,
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a do klasy przyszedł nowy uczeń, który bez problemu zgodził się ze
mną siedzieć w jednej ławce. Okazało się, że mój nowy kolega z ławki szkolnej jest baptystą, nie miał jednego oka, i był kleptomanem.
Nowy kolega z ławki nie wyżywał się na mnie, bo sam miał podobne problemy z dziećmi.
Po kilku tygodniach ojciec przyszedł do szkoły porozmawiać z wychowawczynią klasy i dowiedzieć się jak mi idzie nauka. Podczas dużej przerwy zaprowadziłem ojca do pokoju nauczycielskiego.
Po przedstawieniu się kim jest, powiedział, że chce się dowiedzieć
o nauce swego syna. Pani wychowawczyni głośno, z przekąsem odpowiedziała: „Och, chodzi o tego Ukraińca, zaraz pokażę panu jego
zeszyt z dyktanda”. Zeszyt podniosła do góry, aby wszyscy obecni
w pokoju nauczycielskim mogli zobaczyć, jakość mojej pracy. Rzeczywiście, prawie każde zdanie było podkreślone czerwonym ołówkiem. Były też naciągane błędy, np. za wysoko postawiłem poprzeczną kreskę na literze „t” lub litery w wyrazach nie były z sobą odpowiednio połączone. Zaznaczyła, że nie mam żadnych szans przejść
do następnej klasy. Po tych wszystkich wywodach ojciec spokojnie
powiedział: „Proszę pani, tam gdzie my mieszkaliśmy, było ciężko
żyć dla wszystkich, bez względu na narodowość, wyznanie czy pochodzenie społeczne. W tych czasach najbardziej ucierpiały dzieci
i mój syn między nimi. Na pewno ma trudności w przyswajaniu wiedzy, ale człowiek bez podstawowego wykształcenia ma większe problemy w rozpoznawaniu dobra od zła. Wysłałem go do szkoły żeby
w przyszłości był dobrym fachowcem i zrozumiał, że są miejsca na
świecie gdzie ludzie żyją bez wzajemnej nienawiści i przyjaźni”. Po
tej krótkiej wypowiedzi kilku obecnych nauczycieli przyznało ojcu
rację. Potwierdzili, że powinniśmy mieć dobrych fachowców a dzieci
należy wychowywać w duchu przyjaźni i wzajemnego zrozumienia.
Moja wychowawczyni w tej sprawie nie zabierała głosu. Na pożegnanie powiedziała, żeby ojciec się zastanowił czy jest sens wysyłać mnie
do szkoły. Po wizycie ojca w szkole kilku nauczycieli zmieniło swoje
podejście do mnie na lepsze. Stanowisko wychowawczyni nie zniechęciło mnie do nauki, a wręcz odwrotnie, chciałem udowodnić, że
zdam do następnej klasy. Na przekór wszystkiego mój wysiłek nie
poszedł na darmo i w 1949 roku otrzymałem świadectwo ukończenia V klasy i przejścia do klasy VI.
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W 1948 roku w Polsce nasiliły się walki
id e owo -p ol it yc z ne ,
które także wciągnęły mieszkańców wsi.
Zesłańcy akcji „Wisła”
również liczyli na zmiany, a szczególnie na powrót w rodzinne strony.
Doszło do tego, że przygotowywano klatki dla Mój ojciec Mikołaj Cikuj wykonuje zabieg
chirurgiczny na chorym koniu przyprowadzozwierząt oraz skrzynie nym przez sąsiada. W tych trudnych czasach
na sprzęt gospodarstwa brak było odpowiednich warunków, do tego
domowego. Byli tacy, rodzaju zabiegów. Foto: Roman Cikuj.
którzy
zrezygnowali z siewu zbóż ozimych. Ojciec nie dowierzał pogłoskom, że w tak
szybkim terminie będzie można wrócić z zesłania. Jedynie liczył, że
otrzymamy zezwolenie na wyjazd do Kanady. Wkrótce się okazało,
że wszyscy się mocno przeliczyli.
Dano nam jasno do zrozumienia, że jesteśmy tu po to, aby nie zostało po nas śladu nawet na cmentarzu. Pozbawiono nas nie tylko
praw, ale możliwości zwrócenia się do kogokolwiek o pomoc. Nawet Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w skład którego wchodziła Radziecka Ukraina, był zainteresowany w masowym
unicestwianiu podbitych narodów. Dla władzy w Polsce takie stanowisko było wygodne, bo swoje barbarzyństwo będą usprawiedliwiać
wytycznymi despotycznych władców z Moskwy. Państwom cywilizowanym dostarczano obłudnych i kłamliwych informacji o deportowanych Ukraińcach. Z drugiej strony normalnemu człowiekowi
na Zachodzie trudno było uwierzyć, aby takie barbarzyństwa mogły
się dziać w czasie pokoju i to w centrum Europy, na dodatek w XXtym wieku. W Polsce wszelkie partie i grupy ideowe obiecały zmiany na lepsze, ale nic z tego dobrego nie wyszło. W grudniu 1948 roku
utworzono Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, która nie zmieniła swego stosunku do zesłańców akcji „Wisła”, w tym do mniejszości
ukraińskiej. Nadal żyliśmy w strachu, niepewności i bez widoków
na lepsze czasy.

52

Akcja „Wisła”

Dobrą wiadomością było to, że w kościele ewangelickim, w Ostródzie odbędzie się msza w obrządku greckokatolickim. Wszyscy się
bardzo ucieszyli i w niedzielę wczesnym rankiem wraz z mamą i sąsiadami poszliśmy pieszo dziesięć kilometrów na dworzec kolejowy w Biesalu. Następne 20 km pociągiem dojechaliśmy do Ostródy.
Z pociągu wysiadało bardzo dużo ludzi, których po ubiorach i rozmowie można było rozpoznać, że idą w tym samym kierunku co my.
Spokojnie doszliśmy do kościoła, w którym odbywała się greckokatolicka msza. W kościele znajdowało się już bardzo dużo osób, w tym
młodzieży i dzieci. Wszyscy śpiewali religijne, ukraińskie pieśni.
Po rozpoczęciu mszy każdy starał się być najbliżej księdza. Ksiądz
w swoim kazaniu zwrócił szczególną uwagę na przestrzeganie zasad Bożych oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Przestrzegał, aby
nie zapominać o Dziesięciu Przykazaniach Bożych, które pomogą
przetrwać zniewolenie i zachować ludzką godność. Ten, kto szczerze
wierzy w Boga, zawsze będzie miał wolną duszę, a sumienie czyste
nawet na zesłaniu, czy w więzieniu. Rodzina, która chce przetrwać,
musi przestrzegać zasad Bożych, a dzieci wychowywać na uczciwych
ludzi i prawdziwych patriotów.
Jak się wkrótce okazało, ilość obecnych na mszy świętej i religijna
treść zawarta w kazaniu nie spodobała się tym, którzy na siłę asymilowali zesłańców akcji „Wisła”. Bardzo szybko zlikwidowano możliwość modlenia się w ojczystym języku na terenie powiatu Ostróda. Nadal pozostawała jedyna parafia grecko-katolicka w Chrzanowie koło Ełku prowadzona przez księdza, mitrata Mirosława Ripeckiego. Wierni z oddalonych setki kilometrów miejsc przyjeżdżali
chrzcić dzieci, brać śluby, modlić się oraz prosić o pomoc w różnych
sprawach.
Zezwolenie na mszę w obrządku greckokatolickim w Ostródzie
było swoistym testem na sprawdzenie, w jakim stopniu zesłańcy podtrzymują swoją wiarę, kulturę, obyczaje i godność ludzką. Ten test
okazał się bardzo niekorzystny dla władzy i jej popleczników. Jeszcze przez długie lata wszyscy zainteresowani w unicestwieniu zesłańców akcji „Wisła” mieli problemy nie tylko z dorosłymi, ale i młodzieżą. Młodzież wykorzystywała każdą możliwość w podtrzymywaniu kultury, tradycji i wiary. Jako przykład, może posłużyć nasza
bliska sąsiadka z Korkowa, którą wraz z rodziną deportowano do
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miejscowości Bynowo, powiat Ostróda. Wychodząc za mąż przebyła wraz z narzeczonym 15 km pieszo i pociągiem ponad 50 km, aby
otrzymać błogosławieństwo od moich rodziców.
W tych czasach podtrzymywanie tego typu tradycji było trudne
i niebezpieczne. Zesłańcy akcji „Wisła” byli pod szczególnym nadzorem. Oddalanie się od miejsca pobytu było obserwowane i odpowiednio oceniane przez organy bezpieczeństwa wewnętrznego. Odwiedzający był tak samo obserwowany jak odwiedzany. Donosicieli
nie brakowało. Chcąc otrzymać więcej łask i judaszowskiej zapłaty, w swoich donosach starali się uprawdopodobnić jak najwięcej
kłamstw. Bardzo często donosicielstwo przechodziło z ojca na syna.
Szczególnie niebezpiecznymi donosicielami były najbliższe osoby, jak
koledzy, sąsiedzi itp.
Przykładem zapotrzebowania na ojczystą kulturę był zbiorowy
wyjazd młodzieży z Witult na występy zespołu pieśni i tańca im. H.
Weriowki z Kijowa w Olsztynie. Młodzież musiała pieszo 9 km dojść
na stację kolejową w Olsztynku, a następnie pociągiem 30 km dojechać do Olsztyna. Wcale nie żałowała, że na trzygodzinny występ
zespołu trzeba było poświęcić cały dzień i nieprzespaną noc. Bezpośrednie oglądanie i wysłuchanie tego cudownego zespołu było jednym z najprzyjemniejszych dni w naszym życiu.
Nasza młodzież swoimi skromnymi zdolnościami artystycznymi wspierała
święta religijne,
imprezy rodzinne oraz w różnych okolicznościach spotkania
towarzyskie.
Przy różnych
okazjach
przez
dłuższy czas trwały szerokie dyskuDeportowana młodzież z Witult podczas wypoczynsje wśród wiernych ku od lewej Michał Sawczuk, Zenobia Moroz, Irena
na temat praw Cikuj, Stefania Kisyk, Katarzyna Kisyk, Maria Pigrekokatolików lichiewicz, Paweł Moroz i Roman Cikuj. Archiwum
i rzymokatolików. własne.
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Zawsze brak było odpowiedzi dlaczego Stolica Apostolska w Watykanie nie wspomagała swoich braci grekokatolików znajdujących się
w tak ciężkich i wyjątkowych okolicznościach. Dlaczego jednych katolików broniła a innych pozostawiała bez potrzebnego nam wsparcia. Czy takie postępowanie hierarchów Kościoła Katolickiego było
zgodne z zasadami Bożymi.
Jak to możliwe, że władza zwierzchnia kościoła katolickiego jednym katolikom zezwalała odprawiać msze święte w kościołach, innym w tych samych na dodatek zwanych domach Bożych, nie. Nawet
komuniści w swoich placówkach kulturalno-oświatowych zezwalali
na organizację ukraińskich imprez kulturalno-oświatowych, w tym
na zabawy taneczne. Uczciwi ludzie nie mogą zrozumieć, dlaczego
jedni katolicy niszczą i mordują innych katolików. Dlaczego jedni katolicy niszczą i zabierają świątynie innym katolikom. Często można
było usłyszeć, że ci, co ignorują zasady Boże w tym Dziesięć Przykazań są opętani przez szatana. Takim osobom nawet egzorcyzmy
nie pomogą, gdyż są przeklęci. Każdy człowiek musi zrozumieć, że
za nieprzestrzeganie zasad Bożych, będzie sądzony osobiście, jak nie
przez ludzi to przez Boga. Usprawiedliwianie się, że ktoś kogoś zmuszał czy namawiał do czynienia zła, jest absurdem i zakłamaniem.
Zmiany reżimu politycznego zapoczątkowane w grudniu 1948
roku, miały swoje negatywne skutki nie tylko w kraju, ale i w naszych rodzinach. Jak już wspominałem, nasza rodzina powiększyła się o jedną osobę, mego stryjecznego brata. Dziecko po tragicznej
śmierci matki na zesłaniu w miejscowym Państwowym Gospodarstwie Rolnym zostało bez opieki. W 1949 roku deportowana ciocia,
Anastazja Radlińska, siostra ojca rodzona z powiatu Bytów przywiozła do naszego domu swoją 17-letnią córkę oraz dwóch, dziesięcioletniego i dziewięcioletniego synów. Powiedziała, że mąż siedzi w obozie karnym Jaworzno, a ona w „kołchozie” nie jest w stanie wyżywić
i ubrać rodziny. Poprosiła o zaopiekowanie się na jakiś czas tą trójką
dzieci. Jak sytuacja zmieni się na lepsze, zabierze ich z powrotem. Dla
dwójki dzieci, które pozostały w domu, też prosi o materialną pomoc
w postaci żywności i ubrań.
Rodzice w miarę swych możliwości przekazali cioci mąkę, kaszę, smalec i materiały na pościel i ubrania. Nasza sytuacja materialna była lepsza, bo ojciec dorabiał w lesie przy zwózce drzewa.
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Mieliśmy swoje warzywa, nazbieranego runa leśnego, hodowaliśmy
świnie, drób i króliki. Mieliśmy swoje zboże. Sialiśmy dużo miododajnej gryki dla pszczół, a dla nas na kaszę. Sialiśmy len i konopie,
z których nasiona przeznaczaliśmy na olej a włókna na wyroby gospodarcze. Sadziliśmy buraki i brukiew na paszę dla krowy i świń.
Nawet w ukryciu i zaciszu drzew sialiśmy tytoń. Ziemi było dużo
i wiele płodów rolnych można było ukryć przed wścibskimi oczyma
urzędników państwowych. Z donosicielami nie było większego problemu, bo wieś była typowo niemiecka, której władza tak samo nie
lubiła jak nas.
Nie minęło pół roku od przyjęcia na utrzymanie dzieci naszej
cioci, jak przyjechał do nas mój dziadek, ojciec mamy. Opowiadał
o ciężkich warunkach materialnych całej wywiezionej rodziny. W ich
miejscowości Wiechowo, do której zostali deportowani, zorganizowano „kołchoz” czyli Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną i tak gospodarzą, że nie ma, co jeść. Po tej rozmowie, rodzice postanowili
zatrzymać dziadka w naszym domu, na dłuższy czas.
Represyjna polityka
początku
lat 50 nie ominęła naszej miejscowości. Przedstawiciele władz często
przyjeżdżali do wsi
i zmuszali do zapisania się do Rolniczej Spółdzielni
Moja mama Anna Cikuj podczas suszenia gryki.
Produkcyjnej. Ze- Foto: Roman Cikuj.
branie pod przymusem samych podpisów jeszcze nie umożliwiało utworzenia „kołchozu”. Potrzebny był przewodniczący. Postanowiono tę funkcję powierzyć ojcu. Ojciec powiedział, że ze względu na stan zdrowia nie
może pełnić tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji. Zwrócił uwagę, że
są inni rolnicy, o lepszym zdrowiu i kondycji fizycznej, którzy mogą
pełnić powierzone im zadanie. W odpowiedzi usłyszał, że tych kilku
mężczyzn we wsi nie potrafi pisać ani czytać. Jeżeli chodzi o miejscowych niemieckich staruszków, chociaż umieją czytać i pisać, to nie
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znają języka polskiego. Podobna sytuacja jest z kobietami. Wynik był
taki, że bardzo często ojca wzywano na przesłuchania i zamykano
na noc w zimnej piwnicy. Rano ponownie przesłuchiwano i pytano
czy zmienił swoje zdanie. Ojciec odpowiadał, że nie jest w stanie podołać funkcji kierowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Stanowisko ojca było w pełni uzasadnione. Nie tylko dlatego, że był przeciwnikiem uspołecznionego rolnictwa w postaci „kołchozów”. Dobrze zdawał sobie sprawę z odpowiedzialności i o konsekwencjach
pozostawania na tym stanowisku. Wybrał przesłuchania i areszty
a nie długotrwałe więzienie, do którego niechybnie by trafił, pełniąc
tę funkcję. Funkcjonariusze władzy byli skorumpowani i szukali źródeł nielegalnego bogacenia się.
Źródłem nielegalnego bogacenia się najczęściej były państwowe
i spółdzielcze zakłady produkcyjne. Wcześniej czy później podczas
kontroli ujawniano braki. W zależności od sytuacji szukano odpowiedzialnych za wynikłe braki. Najczęściej szukano i obciążano odpowiedzialnością tzw. „kozłów ofiarnych”. Najczęściej na taką klasyfikacje narażeni byli zesłańcy akcji „Wisła”. Zarzucano im wszystko,
co najgorsze, bez względu na czas i miejsce, w których w ogóle nie
uczestniczyli.
W tym czasie do naszej wsi wrócił z radzieckiej niewoli były żołnierz niemiecki. Był to człowiek w sile wieku, inteligentny, który bez
problemu mógł się dogadać w języku polskim. Był to bardzo dobry
kandydat na przewodniczącego rolniczej spółdzielni produkcyjnej.
Przedstawiciele władzy przyjechali i jasno postawili przed nim zadanie pokierować „kołchozem”. On bardzo szybko zrozumiał o co
chodzi, bo dzięki pracy w kołchozie w czasie pobytu w radzieckiej
niewoli przeżył. Tam mógł zjeść kradzionego buraka lub inną roślinę a jego koledzy, którzy trafili do zakładu przemysłowego, bardzo
szybko z głodu i wycieńczenia ginęli jak muchy. Tam miał okazję
dokładnie poznać „dobrobyt” uspołecznionego rolnictwa. Uważał,
że jako wolny człowiek, legalnie i oficjalnie zwolniony z niewoli, nie
musi pakować się dobrowolnie w to bagno. Kategorycznie odmówił przyjęcia proponowanej funkcji. Swoje stanowisko motywował
tym, że będąc w radzieckiej niewoli zalicza się do karanych. Do takich jak on nie będzie miała zaufania władza, członkowie spółdzielni i mieszkańcy wsi. Przedstawiciele władzy argumenty przyjęli do
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wiadomości i poinformowali, że będzie okazja jeszcze się spotkać
i porozmawiać. Słowa dotrzymali, bo w niedługim czasie Pan A.B.
(inicjały imienia i nazwiska), został aresztowany i skazany na dziesięć lat w więzienia. Wyrok odsiedział w całości, a do domu wrócił
w gorszym stanie zdrowotnym niż po 18-tu latach radzieckiej niewoli. Opowiadał, że w bardzo prosty sposób dał się sprowokować. Pewnego dnia odwiedziła jego rodzinę kuzynka z Olsztyna. Przyjechała
w towarzystwie mężczyzny, którego przedstawiła, jako przyszłego
męża. W tych czasach prawie wszystkie młode Niemki były wdowami. Szukanie kandydatów na mężów było czymś normalnym. Po
kilku spotkaniach „kandydat” na męża „zwierzył” się panu A.B., że
jest członkiem tajnej niemieckiej organizacji, która ma na celu udzielanie wszechstronnej pomocy Niemcom. Dodał, że organizacja ma
ścisły kontakt z Niemcami Zachodnimi, które dają finansowe i materialne wsparcie. Powiedział, że nie może tego ukrywać jako przyszły
członek rodziny. Kilkukrotne rozmowy były na tyle przekonywujące,
że pan A.B. zgodził się być członkiem wspierającym tej organizacji.
Skutki okazały się fatalne, bo wszystko zostało spreparowane przez
odpowiednie służby. Po tych wszystkich przejściach i staraniach ze
strony władz w zorganizowaniu rolniczej spółdzielni produkcyjnej
w naszej miejscowości nastąpiła jako taka cisza. Jedynie niewinne
dwie osoby — pan A.B. i mój ojciec ponieśli najwięcej strat, utraty
zdrowia i przedwcześnie zmarli.
Moja trzyletnia nauka w szkole podstawowej w Olsztynku zbliżała
się ku końcowi. Po wielkich trudach udało mi się przebrnąć do finału. Kierownictwo szkoły i niektórzy nauczyciele czuwali nad moimi
„postępami” w nauce stawiając jak najgorsze stopnie. Jednak żaden
nauczyciel nie odważył się postawić ze swego przedmiotu ocenę niedostateczną. Po prostu nie było ku temu żadnego powodu. Być może,
że nauczyciele mając różne poglądy na aktualną rzeczywistość polityczną, nie mieli do siebie zaufania.
W tych czasach, aby pozbyć się niewygodnego przeciwnika, każdy
donos był dobry. Komunistyczny reżim robił wszystko, aby ludzie sobie nie ufali, lecz nawzajem się oskarżali. Po wojnie przybyli tu ludzie
z różnych stron kraju i zagranicy. Ludzie różnej narodowości, wyznania, poglądów politycznych i margines społeczny. W tym ustroju
zło dominowało nad zdrowym rozsądkiem. Znaleźli się tacy, którzy
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szukali szczęścia, zdobycia majątku i zesłańcy akcji „Wisła”, którzy
marzyli o powrocie w rodzinne strony.
Przed zakończeniem roku szkolnego poproszono mnie do kancelarii kierownika szkoły, gdzie wspólnie z wychowawczynią mojej klasy zadawano mi pytania dotyczące moich zamiarów na przyszłość.
Nauczony doświadczeniem życiowym, wyczułem, że ta rozmowa
kryje w sobie intrygę. Odpowiadałem o sobie szczerze, ale nie wszystko. Powiedziałem, że lubię wiejskie środowisko i wierzę w sprawiedliwość, o której mówiono w szkole. Dodałem, że w każdy wolny dzień
od nauki lubię pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym. Wychowawczyni słysząc słowa o gospodarstwie rolnym myślała, że w naszej
wsi jest już Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. Zapytała czy mój ojciec jest przewodniczącym spółdzielni. Odpowiedziałem, że jeszcze
nie. Jak się okazało moja odpowiedź „egzaminacyjna” okazała się
dobra, bo w 1951 roku, otrzymałem świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej w Olsztynku. Kierownictwo szkoły poinformowało
mnie, że otrzymam świadectwo ukończenia szkoły podstawowej pod
warunkiem, że zapiszę się na kurs przygotowania rolniczego. Powiedziałem, że chętnie będę podwyższał swoje kwalifikacje włącznie ze
zdobyciem prawa jazdy na traktor.
Oczywiście obietnicy dotrzymałem, bo bez przerwy podwyższałem swoją wiedzę w zakresie rolnictwa, ochrony środowiska i zdobyłem potrzebne prawa jazdy.
Po otrzymaniu świadectwa postanowiłem najpierw zdobyć zawód
nauczyciela, a prawa jazdy odłożyć na później. Wcześniej ojciec pojechał do Parafii księdza Mirosława Ripeckiego w Chrzanowie, po
świadectwo urodzenia. Ksiądz bez problemu wydał zaświadczenie
urodzenia i życzył powodzenia w tak ważnym przedsięwzięciu.
W tajemnicy przed nauczycielami skompletowałem potrzebne
dokumenty i osobiście dostarczyłem je do Liceum Pedagogicznego w Mrągowie. Było to odległe powiatowe miasto od mego miejsca zamieszkania. Po zdaniu wstępnych egzaminów i przyjęciu do
liceum, poinformowałem sąsiadów i znajomych, że mam zamiar zostać nauczycielem.
Wieść o moim przyjęciu do liceum dotarła do kierownictwa i nauczycieli szkoły podstawowej w Olsztynku. Wychowawczyni i kilku
nauczycieli nie kryli swego niezadowolenia z mego postępowania.
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Mój jedyny dokument tożsamości. Zaświadczenie urodzenia wydane przez
ks. Mirosława Ripeckiego.

Mieli na tyle tupetu, że naszym znajomym opowiadali o moich negatywnych wynikach w nauce. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej otrzymałem, bo miałem zostać traktorzystą. Nie miałem
zamiaru kogokolwiek przekonywać o moich wynikach w nauce, bo
wiadomo było, że musiałem zdawać egzamin wstępny. Ten, kto nie
miał opanowanej wiedzy z zakresu szkoły podstawowej i dodatkowo
słuchu oraz wyczucia rytmu, nie miał szans zdania egzaminu wstępnego do Liceum Pedagogicznego.
Wakacje tego lata były dla mnie jak zawsze normalne, to znaczy
wszechstronna pomoc rodzicom w gospodarstwie rolnym. Szczególnie na początku lat pięćdziesiątych, kiedy nadeszły bardzo trudne
czasy dla rolnictwa. Władza komunistyczna podjęła decyzję o obowiązkowych dostawach płodów rolnych. Rolnicy zmuszeni byli dostarczać wyznaczoną przez władzę ilość zboża, ziemniaków, mleka, mięsa. Ci, którzy nie mogli wywiązać się z nałożonych planów,
byli karani. Aby uniknąć więzienia, zaciągali pożyczkę, aby kupić po
wyższej cenie potrzebne produkty rolne i za wiele niższą cenę oddać
państwu.
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Porównując problemy rodziców ze strony służb państwowych
z moimi w szkole, doszedłem do wniosku, że tylko wykształcenie
i wiedza może zmienić nasz los. Starałem się zapomnieć o przykrościach ze strony dzieci i nauczycieli, których doświadczyłem w szkole podstawowej w Olsztynku. Często myślałem, jak utrzymać w tajemnicy swoje naznaczenie piętnem akcji „Wisła”. Jako 15-letni chłopiec wiele doświadczyłem na swojej drodze życiowej. Zastanawiałem
się, dokąd ta ciernista droga mnie i moją rodzinę doprowadzi. Jak to
możliwe, żeby tak straszliwa wojenna pożoga nie była w stanie wypalić do końca w ludzkich sercach zła i nienawiści. Moje przeżycia
i konkretne przykłady są tego dowodem.
Będąc w V klasie podczas klasówki z języka polskiego ukradkiem
chciałem zerknąć do swego słowniczka czy prawidłowo napisałem
w wyrazie literę „ż”. Jeszcze dobrze nie otworzyłem własnoręcznie
napisanego słowniczka, natychmiast kilkoro uczniów podniosło palce w górę z krzykiem. „Proszę pani, ten Ukrainiec ściąga”. Nauczycielka podeszła, zabrała mi zeszyt, nakrzyczała i postawiła „niedostateczny”. Zwróciła się do dzieci i powiedziała: „Bardzo wam dziękuję,
za waszą godną uczniowską postawę”. Szczerze mówiąc sięgnąłem po
ściągę, bo chciałem utożsamić się z innymi uczniami. Nie chciałem,
aby dodatkowo nazywano mnie kujonem czy odludkiem. Ściąganie
zawsze było i jest praktykowane na wszelkich kursach, w szkołach
i uczelniach. W czasie nauki i pracy zawodowej nie spotkałem przypadku, aby uczeń „kablował” na ucznia, że ściąga. Taki uczeń musiałby szybko przenosić się do innej szkoły, bo w tej na pewno byłby
napiętnowany. Jedyną dobrą stroną tego incydentu, to przypomnienie mi przez niektórych uczniów i nauczycieli, gdzie jest moje miejsce
w tym kraju. Dano mi do zrozumienia, że moje prawa są ograniczone
do minimum bez względu na miejsce i czas mego pobytu.
Zastanawiałem się czy będę miał na tyle sił i pomocy Bożej, żeby
nie splamić godności i honoru swoich przodków i rodziców. W swoich życiorysach nie pisałem i nie mówiłem, że byłem deportowany
w ramach akcji „Wisła” tylko, że „...wraz z rodzicami przyjechałem
na Ziemie Odzyskane...”. Chcąc uniknąć wszelkich nieprzyjemności,
przedstawiałem prawdę, ale nieco z innej strony. W praktyce z tego
pomysłu bardzo często korzystałem. Nie oznacza to, że władza w poważniejszych sprawach nie nanosiła korekty w moim życiorysie. Ze
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swej strony podkreślała, kim naprawdę jestem i jak należy ze mną
i z moją rodziną postępować.
W pierwszych dniach pobytu w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie poznałem kilkoro uczniów tak samo deportowanych w ramach
akcji „Wisła”. Młodzież w tym liceum pochodziła z różnych środowisk społecznych, wyznaniowych i narodowych. Wśród młodzieży w zasadzie niczym się nie wyróżniałem. Odnoszono się do mnie
normalnie i bez uprzedzeń. Zdecydowana większość młodzieży nie
przejawiała agresji ani przemocy wobec swoich rówieśników. Wykazywała się odpowiednim poziomem kultury i inteligencji.
Grono nauczycielskie, które w większości miało przedwojenne wykształcenie, czuwało nie tylko nad zdobywaniem wiedzy przez młodzież, a także nad wychowaniem moralnym i utrzymanie dyscypliny. Kategorycznie zabraniano wszczynania awantur, picia alkoholu,
palenia papierosów, używania wulgarnych słów i nieprzestrzeganie
szkolnego regulaminu. Za niewłaściwe zachowanie i naruszanie regulaminu każdy zdawał sobie sprawę, że będzie musiał pożegnać się
ze szkołą i tym samym wymarzonym zawodem. Oprócz systematycznej nauki, trzeba było mieć silną wolę i samozaparcie, aby dojść
do celu.
Wszystko, co się działo w liceum, związane było z tak zwanym
socjalistycznym wychowaniem młodzieży. Nad tym wszystkim bardzo uważnie czuwał nowy Dyrektor oraz kilku zaufanych nauczycieli i działaczy młodzieżowych. Socjalistyczne wychowanie kryło
w sobie wiele znaków zapytania, na które kadra nauczycielska miała trudności z przekonywującą i rzeczową odpowiedzią. Uczniowie
nie mogli zrozumieć głoszonych zasad socjalistycznej ideologii z ich
realizacją w praktycznym działaniu, nawet przez samych głosicieli.
Zadawanie niezręcznych pytań często stawało się niebezpieczne dla
pytającego. Ci, co przez dłuższy czas nie mogli tego zrozumieć, musieli pożegnać się z liceum.
Wielu uczniów zrozumiało, że komunistyczna teoria jest sprzeczna z praktyką. Zwracano więcej uwagi na opanowanie wiedzy z podstawowych przedmiotów. Nauczony doświadczeniem życiowym starałem się unikać zadawania niebezpiecznych pytań dyrektorowi podczas jego lekcji i innych okazjach. Jednak moje zachowanie pozalekcyjne nie uszło uwadze „strażnikom” socjalistycznego systemu.
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W liceum co dwa tygodnie organizowane były imprezy kulturalno-oświatowe, na których deklamowano wiersze, śpiewano piosenki
a nawet wystawiano sztuki teatralne. Na koniec organizowano zabawy taneczne, na których młodzież chętnie się bawiła. Należy zwrócić
uwagę, że w każdym programie artystycznym należało uwzględnić
tematykę radziecką włącznie z oryginalnymi piosenkami. Młodzież
chętnie śpiewała szczególnie piosenki ludowe, gdyż były melodyjne
i o miłości. Piosenki radzieckie śpiewane były w języku oryginalnym lub przełożone na język polski. Najczęściej były to piosenki rosyjskie, a także ukraińskie i gruzińskie. Podczas zabawy tanecznej
na szkolnej imprezie kulturalno-oświatowej nasza grupa zbierała się
na tarasie szkoły i śpiewała ludowe, ukraińskie piosenki. Udało mi
się kupić duży śpiewnik z piosenkami radzieckimi, w którym były
nuty i teksty piosenek w różnych językach. Do naszej grupy dołączała inna młodzież, która chętnie słuchała tych piosenek. Niektórzy
uczniowie nie rozróżniali piosenek radzieckich, to znaczy rosyjskich
od ukraińskich.
W organizowaniu tych spotkań miałem swój udział. Uważaliśmy,
że takie spotkania nie naruszają regulaminu szkolnego i zasad socjalistycznej ideologii. Wręcz odwrotnie, dyrektor podczas wykładów
na lekcjach bardzo często mówił o równości i przyjaźni z narodami
szczególnie Związku Radzieckiego. Konsekwencje i negatywne skutki naszych spotkań odczuliśmy w późniejszym terminie.
Następną moją „niesubordynacją” okazało się to, że wspólnie
z uczniami wyznania prawosławnego, „starowierów” i greckokatolickiego, prosiliśmy o wolny dzień na nasze Boże Narodzenie. Uważaliśmy zgodnie z wykładami na lekcjach pana dyrektora, że każdy
ma prawo do zachowania swojej religii i wyznania. Taką zgodę otrzymaliśmy. Jednak skutek był fatalny, bo bardzo szybko byliśmy zmuszeni zaniechać podobnych próśb.
Pan dyrektor na lekcjach, w swoich różnych wystąpieniach i codziennych porannych apelach, przekonywał wszystkich o walorach
socjalizmu do tego stopnia, że utraciliśmy czujność samozachowawczą. Oprócz wspólnego śpiewu, usprawiedliwienia nieobecności na
lekcjach podczas naszych świąt, doszła nieoficjalna, indywidualna wypożyczalnia ukraińskich książek. Były to m.in. poezje Iwana
Franki, Tarasa Szewczenki „Kobzar” i inne. Okazało się, że „wadą”
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tych książek było to, że nie były wydawane przez władze radzieckie. Każdy przynosił książkę, która w tych czasach możliwa była do
zdobycia.
Na rynku wydawniczym w ogóle nie można było kupić, w oryginalnym języku, takich dzieł jak „Kobzar” Tarasa Szewczenki czy
utwory Iwana Franki. O moim tajnym czytaniu książek dyrektorowi
doniósł kolega z internatu. Podczas przeprowadzonej rewizji w moich
rzeczach, oprócz „Śpiewnika piosenek radzieckich”, nic podejrzanego nie znaleziono. To mnie uratowało, gdyż śpiewnik ten był kupiony legalnie i w legalnej księgarni, w Mrągowie. W dniu rewizji nie
miałem żadnej książki z „nielegalnej biblioteki”, gdyż tą, którą miałem, przekazałem koleżance z innej klasy. Okazało się potem, że i ten legalnie wydany i kupiony
śpiewnik w nieznanych
mi okolicznościach bezpowrotnie zniknął.
Głoszone hasła sprawiedliwości społecznej
i równość wobec prawa
wszystkich ludzi, były dla
wielu uczniów niezrozumiałe. Rzeczywistość
tego nie potwierdzała.
Pewnego dnia zastępca
dyrektora przyszedł podczas lekcji do klasy i kazał
wstać wszystkim uczniom
z akcji „Wisła”. W oczach
uczniów można było zauważyć niepokój i strach. Mój wkład w upowszechnianiu czytelnicByliśmy zmuszeni w cią- twa wśród uczniów ukraińskiego pochodzenia w Liceum Pedagogicznym, w Mrągowie
gu kilku sekund podjąć
1952 r. Archiwum własne.
decyzję, przyznać się czy
nie. Każda decyzja była zła i nic dobrego nie wróżyła. Jedni na drugich
zaczęli się spoglądać nie wiedząc, jaką podjąć decyzję.
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Pierwszymi, którzy wstali, byłem ja i moich dwóch kolegów. Za
nami poszli inni, w sumie ośmiu uczniów wstało i przyznało się, że
są z akcji „Wisła”. Kiedy tak staliśmy, a pan zastępca dyrektora „odhaczał” na liście nasze nazwiska, pozostali uczniowie patrzyli na nas
ze zdziwieniem. Nie można temu się dziwić, gdyż masowa propaganda ciągle przypominała, że akcja „Wisła” to kara za przestępstwa. Tą niezasłużoną karą objęci byli wszyscy Ukraińcy bez względu na wiek, nawet niemowlęta. Propaganda na nasz temat była tak
przekonywująca, że w niektórych środowiskach zaglądano w usta,
czy rzeczywiście mamy „czarne podniebienie”. Utarła się opinia, że
Ukraińca z Akcji „Wisła” można rozpoznać po czarnym podniebieniu. Dla niewtajemniczonych informuje, że kojarzono nas z bardzo
złymi psami, które niby, tylko te, mają czarne podniebienia. Tam
gdzie było to możliwe, zawsze twierdziłem, że pochlebia mi skojarzeniem z psem a nie z wilkiem. Pies zawsze od pradawnych czasów
był wiernym przyjacielem człowieka i zaciętym wrogiem wszelkiej
maści intruzów. Wilki są drapieżnikami i zawsze ze szczególną zaciętością atakują psy, czyli przyjaciół człowieka. Te argumenty nie
wszystkim się podobały, bo wiadomo było, kto był kojarzony z psem
a kto z wilkiem.
Trudno powiedzieć, ilu uczniów w naszej klasie i w całym liceum
ukryło swoje naznaczenie akcją „Wisła”. Skutek był taki, że stopniowo i po cichu usuwano ich ze szkoły. Nie brakowało pretekstów, gdyż
każdemu można było coś zarzucić. Jednym, że za bardzo są religijni i myślą o rodzinnych świętach. Innym, że nie wychwalają ustroju i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Stosowano wobec nas taką
samą metodę jak w przeciętnym więzieniu, w którym za byle błahostkę wtrącano do karceru. Treść ta sama tylko forma inna. Tym,
którym nie można było przedstawić konkretnych zarzutów, między
innymi mnie, wzywano rodziców i uprzedzano o możliwości skreślenia z listy uczniów.
Mojego ojca dyrektor poinformował, że swoim ogólnym zachowaniem wyrażam negatywny stosunek do ustroju socjalistycznego.
Taką opinię można było wydać każdemu, bez względu czy ktoś był
wrogiem socjalizmu czy zwolennikiem tego ustroju. Dyrektor nic nowego nie powiedział, bo sam fakt naznaczenia akcją „Wisła” był podstawą do ukarania każdego z nas. Władza i jej poplecznicy korzystali
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i korzystają z tych możliwości do dnia dzisiejszego. Jesteśmy dyskryminowani w codziennym życiu od chwili narodzin, do zejścia z tego
świata, a nawet po śmierci. Na przykład możliwości chrztu dziecka
czy postawieniu odpowiedniego nagrobka z należnym szacunkiem
i napisem.
Ojciec spokojnie wysłuchał wywodów dyrektora i powiedział, że
jest bardzo rozczarowany oraz zaniepokojony przedstawioną sytuacją.
Przedstawił siebie, jako dobrego rolnika, systematycznie wywiązującego się z planowych dostaw płodów rolnych i nie stwarzającego problemów władzy. W swojej miejscowości i okolicznych wsiach ma duży
autorytet oraz zaufanie. Władza gminna wykorzystując to, powierzyła mu obowiązki kontraktacji płodów rolnych wśród rolników. Po za
tym delegowała go na kurs weterynaryjny, który ukończył z wyróżnieniem. Stwierdził, że ma swój udział w ograniczaniu upadków zwierząt hodowlanych, w okolicznych gospodarstwach rolnych. Ma czworo
dzieci i udaje mu się wychować na uczciwych obywateli, o czym mogą
potwierdzić sąsiedzi. „Skierowałem syna do liceum z myślą, że także
będzie odpowiednio wychowywany na uczciwego obywatela. To, co
usłyszałem, nie wiem jak wytłumaczyć zachowanie syna, rodzinie, sąsiadom i tym, z którymi na terenie gminy współpracuję. Wszyscy wiedzą, że mój syn jest w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie.” W swojej
wypowiedzi ojciec przedstawił argumenty, które nie były sprzeczne
z socjalizmem. Ciężka praca na gospodarstwie rolnym, pomoc sąsiedzka i praca społeczna na terenie gminy były zgodne z głoszonymi
zasadami socjalizmu. Widać argumenty ojca były na tyle przekonywujące, że wstrzymano się z wyrzuceniem mnie ze szkoły.
Ojcowie dwóch moich kolegów również musieli mieć mocne argumenty, że pozostawiono ich w liceum. Nikt z nas nie dzielił się wrażeniami rodziców ze spotkania z panem dyrektorem.
Nie było też w interesie dyrektora nadawania rozgłosu dyskryminacji młodzieży mniejszości ukraińskiej. Gdyby sprawa nabrała rozgłosu nawet mocodawcy nie pochwaliliby go. Wytyczne były jasne,
działać konsekwentnie, ale po cichu. Staliśmy się bardziej wrażliwi
i uczuleni na wszelkie tematy związane z wartościami ustroju socjalistycznego w Polsce i innych „bratnich” krajach. Nawet zadawane
nauczycielom pytania były dobrze przemyślane, aby nie było antyradzieckich podtekstów.
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Jak się okazało, nasza sprawa miała szersze znaczenie. Otóż w 1952
roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej postanowiło zająć się sprawą języka ukraińskiego
w szkołach dla mniejszości ukraińskiej. Dla władzy polskiej był to
nie lada problem. Trzeba było wykazać się wobec świata i Związku
Radzieckiego, że Polska Ludowa jest krajem cywilizowanym i przyjazna wobec mniejszości narodowych. Podjęto decyzję aby Komitety
Wojewódzkie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przeprowadziły rozeznanie w szkołach, ilu jest uczniów pochodzenia ukraińskiego. Należało sporządzić listę szkół, w których minimum dziesięciu uczniów wyraziło chęć nauki języka ojczystego. Wyniki tej akcji
utrzymywano w ścisłej tajemnicy. Natomiast skutki tej akcji rodzice
i młodzież naszego liceum bardzo odczuła. Uczniów ukraińskiego
pochodzenia z liceów pedagogicznych usuwano między innymi dlatego, aby uniemożliwić nauki języka ukraińskiego. Władza w bardzo sprytny sposób uniemożliwiała przygotowanie kadry do nauczania języka ukraińskiego w szkołach podstawowych. Postanowienia
centralnych władz państwowych były ignorowane przez terenowych
przedstawicieli tej samej władzy. Wszystko to, tak samo jak wiele innych spraw, dokonywano za zgodą i cichym przyzwoleniem. Dlatego
chętnie i bardzo szybko pozbywano się problemu wyrzucając bezpodstawnie młodzież ze szkół.
Z roku na rok coraz więcej poznawałem zło dokonywane przez
przedstawicieli różnych ideologii. Nigdy nie mogłem i do dzisiaj nie
mogę zrozumieć dlaczego obłudy nie uznaje się za szczególne zło
i ciężki grzech. Głoszenie zasad sprawiedliwości społecznej czy Dziesięć Przykazań Bożych i łamanie tych zasad, to czyn szatański. Jeżeli
sami głosiciele tych zasad nagminnie je łamią, to na pewno będą potępieni przez ludzi i przez Boga. Każdy sam może się przekonać, co
się stało z głównymi ideologami faszyzmu, komunizmu czy innych
obłudników i oszustów w historii ludzkości. Tych, co kiedyś wpływowa grupa wznosiła na piedestały i nadawała im znaczenie świętości,
dziś publicznie niszczy się ich pomniki i potępia. Tych, co w przeszłości byli potępiani przez wpływowe grupy i unicestwiani, dziś wynosi
się na piedestały i ogłasza świętymi. Jest to doskonały przykład jak
elity zunifikowanych ideologii przy akceptacji nieświadomych grup
społecznych spychają świat w przepaść.
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Można zauważyć jak te elity wciągają społeczeństwa do walki
z symbolami a nie z faktycznym złem. Głoszone przez nich programy, akceptowane przez społeczeństwo, służą im tylko do zdobycia
władzy. Chcąc zakamuflować swoją obłudę i niekompetencję, szukają winnych z poza swoich kręgów. Ta społeczność, którą bez przerwy
karmiono nieprawdziwą informacją, akceptuje to zło, a nawet bierze
udział w walce z symbolami.
Największą wrogość odczułem wobec herbu, Tryzuba. Mało, kto
wiedział, że trójząb tysiące lat przed naszą erą w różnych krajach był
symbolem Bogów. Symbol ten przedstawia zbiór podstawowych zasad wiary oraz związane z tym wartości moralne. Symbol przyjęty
jako herb państwowy i uznawany przez cywilizowane państwa jest
świętością każdego narodu. Opluwanie herbu państwowego świadczy
nie tylko o niskiej kulturze tych, co to robią, ale o ich szatańskich zapędach. Tacy ludzi nie są zdolni odróżnić dobra od zła. Ich myślenie
skojarzone jest z własnymi upiornymi symbolami, które reprezentują nienawiść i zło. Tylko przestępca może kojarzyć bandytę z herbem państwowych i świętym symbolem. Młodzież była zapoznawana
z symbolami pod kątem wrogości i przyjaźni.
Szczególnie na porannych apelach, gdzie mówiono na podstawie
wycinków z gazet o zaletach reżimu socjalistycznego ustroju i wrogach z pod znaku krzyża i tryzuba. Tego, czego nie mówiono na lekcjach, dużo ciekawych rzeczy dowiadywaliśmy się od niektórych nauczycieli podczas ich dyżurów w internacie. Nauczyciele ci podczas
swoich dyżurów chętnie dzielili się swoją wiedzą, szczególnie na temat starożytności. Dowiadywaliśmy się o starożytnych cywilizacjach,
symbolach i wszelkich ciekawostkach. Unikano natomiast szczerych
rozmów na temat aktualnej politycznej rzeczywistości.
Przekonałem się, że aby przetrwać, trzeba zachować godność człowieka i postępować zgodnie z zasadami Bożymi. Wiedziałem, że tylko dzięki Woli Bożej, nawet w niewoli można przetrwać i w miarę
możliwości spełnić swoje marzenia. Na lekcjach nie miałem problemu z przyswajaniem przekazywanego przez nauczycieli materiału.
Aktywnie brałem udział w zajęciach pozalekcyjnych i pracach społecznych. Z woli koleżanek i kolegów pełniłem obowiązki przewodniczącego kółek zainteresowań: geograficznego i matematycznego
w liceum oraz fotograficznego w Domu Kultury w Mrągowie.
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W tym czasie w moim życiu zaszła jeszcze jedna zmiana. Otóż
otrzymałem wezwanie z Punktu Ewidencji Ludności przy Milicji
Obywatelskiej w Mrągowie w sprawie zmiany mego miejsca urodzenia. W 1951 roku dokonano zmian granic państwowych. Okazało się,
że moja rodzinna miejscowość Korków pozostała w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Otrzymałem oficjalny dokument,
że moim miejscem urodzenia jest miejscowość Korków, woj. Lwów,
ZSRR. Chociaż wcześniej wiedziałem o tych zmianach, to po otrzymaniu pisma w tej sprawie odczułem smutek i żal. W codziennym
życiu wzmogły się chłopięce wspomnienia i beznadziejne marzenia.
Cała moja rodzina zdawała sobie sprawę, że nie wszyscy doczekają
powrotu w ojczyste strony.
Nowy zapis miejsca urodzenia starałem się wykorzystać w praktycznym działaniu. Tam, gdzie było to możliwe, utrzymywałem
w tajemnicy swoje naznaczenie akcją „Wisła”. Zapis w dokumentach
i ukazywanie w życiorysie miejsca urodzenia — Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich sugerował, że jestem repatriantem.
Tak samo przedstawiałem się w rozmowach służbowych i prywatnych. W takich sytuacjach nie odnoszono się do mnie jak do człowieka z poza marginesu społecznego. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego naznaczonych akcją „Wisła” bez przerwy oblewa się brudem i nikt
nie chce znać prawdy o wyrządzonej nam krzywdzie. Jak to możliwe,
żeby ludzie mający duże mniemanie o sobie, unikali przedstawiania
prawdy o zesłańcach akcji „Wisła. Czyżby swój talent wykorzystywali
tylko do kamuflowania swoich wad.
Początek 1955 roku był dla mnie i pozostałych uczniów z klasy
szczególny. Każdy z nas musiał prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole
podstawowej. Był to praktyczny sprawdzian, kto może być nauczycielem a kto do tego zawodu się nie nadaje. W tym szczególnym egzaminie każdy musiał polegać na własnych siłach i wiedzy. Trzeba
było stawać przed komisją egzaminacyjną w skład której wchodziło
kilku nauczycieli i około trzydziestu uczniów, w zależności od wielkości klasy.
Moje zajęcia praktyczne we wszystkich klasach i szkołach były
oceniane jako bardzo dobre. Dobrze przeprowadzone lekcje i wysoka ocena egzaminatorów było dla mnie ważnym osiągnięciem.
Oznaczało to, że część bardzo ważnego maturalnego egzaminu
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miałem poza sobą. Zajęcia praktyczne, jako sprawdzian egzaminacyjny, w pierwszej kolejności przeprowadziłem sześć lekcji w Szkole Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym w Mrągowie. Następnie od
31.01.1955 r. do 5.02.1955 r. w Szkole Podstawowej w Mrągowie i 18–
21.04.1955 r. w Szkole Podstawowej we wsi Machary pow. Mrągowo.
W tej miejscowości spotkałem dzieci ukraińskie. Na zadane podczas
przerwy lekcyjnej pytanie, czy chcą się uczyć ojczystego języka odpowiadały, że bardzo chętnie. Ta rozmowa dziwnym trafem dotarła do
dyrektora liceum i zachwiała moje szanse zdobycia matury.
W zasadzie nie było podstaw do nie dopuszczenia mnie do dalszych egzaminów maturalnych. Zachodziła groźba wystawienia mi
stopnia niedostatecznego z któregoś egzaminacyjnego przedmiotu.
29 kwietnia 1955 roku miałem zakończone i zdane wszystkie egzaminy z praktyki. Trzeba było jaszcze zdać egzamin piśmienny i ustny.
Wiedziałem, że dyrektor, jako członek komisji egzaminacyjnej, będzie zadawał trudne pytania, aby udowodnić moją niechęć do ustroju
socjalistycznego. Na każde pytanie odpowiadałem rzeczowo i przekonywująco. Swoje argumenty opierałem na faktach historycznych
i powszechnie dostępnej oficjalnej literaturze. Podawałem przykłady
z obejrzanych filmów radzieckich, radia i prasy. Moja wiedza i argumentacja zaskoczyła nie tylko członków komisji egzaminacyjnej, ale
samego i dyrektora.
Totalitaryzm ma to do siebie, że można go zwalczać jego własną
bronią. Dyrektor liceum nie mógł zrozumieć, że dla mnie sprawiedliwość społeczna i równość wobec prawa, zawarta w głoszonych hasłach, było celem, a nie środkiem do celu. W tym była zasadnicza różnica między nami. Dyrektor wierzył w totalitarną władzę, która nie
miała nic wspólnego z praworządnością i jakąkolwiek sprawiedliwością. Chociaż do samego końca stwarzał pozory o swojej racji, doskonale zdawał sobie sprawę, że większość młodzieży myśli inaczej. Na
pożegnanie zwrócił się do mnie i powiedział, że jednak jestem wrogiem socjalizmu. Taka opinia była dla mnie zaskoczeniem, a nawet
krzywdząca. Trudno uwierzyć, żeby komuś bardziej zależało na sprawiedliwości społecznej i równości wszystkich ludzi, niż mnie. Odpowiedziałem, że zawsze byłem uczciwym i praworządnym człowiekiem. Nigdy nie splamiłem honoru naszego liceum i przestrzegałem
wszystkich obowiązujących regulaminów. Nawet nie protestowałem,
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kiedy skierowano mnie wraz z innymi uczniami na cały miesiąc pod
czas wakacji w 1954 roku na żniwa w państwowym gospodarstwie
rolnym w Szkotowie pow. Nidzica.
Było to obowiązkowe wcielenie do prac społecznych w ramach
„Służby Polsce”. Dyrektor dobrze wiedział, że moi rodzice mają gospodarstwo rolne i tam byłem bardzo potrzebny przy zbiórce plonów.

Wraz ze świadectwem ukończenia Liceum Pedagogicznego w Mrągowie
otrzymałem trzyletni nakaz pracy na terenie powiatu Ostróda.

W ten sposób zamknięto możliwość dalszego studiowania. Możliwość dalszej nauki otrzymywały jednostki. Tłumaczono nam, że musimy zwrócić państwu koszty włożone na nasze wykształcenie. Chociaż oficjalnie nauka była bezpłatna, to z tego obowiązku byli zwalniani tylko wybrani. Dodatkowo, jako ściśle tajne, Dyrekcja listem poleconym wysłała moją opinię do Wydziału Oświaty w Ostródzie. Władze
oświaty nigdy nie umożliwiły mi zapoznania się z tą opinią.
Bez względu na opinię władza oświatowa na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim odnosiła się do mnie początkowo z rezerwą, później
otwarcie negatywnie.
Jako pełnoletnia osoba zdobyłem wymarzony zawód, a także
wiedzę, która pomagała mi w pracy i codziennym życiu. W liceum
pedagogicznym informowano nas, że ustrój socjalistyczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polski Rzeczpospolitej
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Ludowej jest najlepszy i najsprawiedliwszy w świecie.
Oparty na sprawiedliwości i równości wobec prawa
wszystkich ludzi
bez względu na narodowość, wyznanie czy kolor skóry. Czy można było
przeciwstawiać się
takiemu ustrojowi. Wszystkie hasła, jak miłość do
innego człowieka, równość wobec prawa, tolerancja, rodzice wpajali mi od wczesnego
dzieciństwa. Uczono mnie, aby moja
modlitwa do Boga Nakaz pracy wręczony wraz ze świadectwem
ukończenia Państwowego Liceum Pedagogicznego
zawsze była oparta w Mrągowie, woj. Olsztyn.
na Dziesięciu Przykazaniach Bożych. Moje przekonania o sprawiedliwości społecznej
i równości wszystkich ludzi nigdy się nie zmieniły. Szczerze mówiąc,
wraz z wiekiem, co raz bardziej utwierdzały się.
Na moich oczach zachodziły zmiany polityczne w kraju i za granicą. Kolejne ekipy rządzące nie poprawiały warunków życia całemu społeczeństwu, a nam szczególnie. Przede wszystkim zajmowały
się krytyką swoich poprzedników za odchylenia od idei socjalizmu.
Nowa ekipa rządząca niczym nie różniła się od poprzedniej i nic dobrego dla społeczeństwa nie wnosiła. Można było zauważyć to, że
wszyscy głosili te same hasła polityczne dotyczące sprawiedliwości
społecznej i dobrobytu, którego nigdy nie było i nie mogło być. Czy
obłudny ideolog może stworzyć coś dobrego? Na pewno nie. Zawsze
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co innego głoszono, a co innego stosowano w praktyce. W takich warunkach wychowywano młode pokolenie, czyli w obłudzie, nienawiści, braku zaufania do wszystkiego, co ludzkie i boskie.
Moje zasłużone wakacje jak zawsze spędzałem na gospodarstwie
rolnym rodziców. Byłem najstarszy z dzieci, dlatego spoczywały na
mnie większe obowiązki. Trzeba było ciężko pracować, aby spełnić
państwowe wymogi oddawania płodów rolnych w ramach obowiązkowych dostaw. Zdarzało się, że w okresie nieurodzaju na bazarze
kupowano zwierzęta domowe i zboże, aby wywiązać się z nałożonego planu dostaw. W przeciwnym wypadku rolnik był karany włącznie z karą więzienia.
Byliśmy pod szczególnym nadzorem i poza prawem. Urzędnicy
bardzo często wmawiali nam, że jesteśmy przestępcami, bo w naszym kraju porządni obywatele nie są
karani, tym bardziej deportacją.
Prawdę mówiąc
coś w tym było
i nadal jest. Problem, kto jest porządnym człowiekiem, a kto na to Roman Cikuj w czasie wakacji, podczas orki pola,
miano nie zasługu- po zbiorze zboża. 1956 rok. Archiwum własne.
je w każdym kraju ocenia się inaczej. Dlatego powstało wiele wszelkiego rodzaju różnych ideologii, kultur, obyczajów i wszelkich innych
poglądów na świat. Mając dziewiętnaście lat zdążyłem doświadczyć
różnego rodzaju zła, w tym upokorzenia.
Moje zawodowe przygotowanie dawało większą możliwość kontaktów z rodakami, którzy znajdowali się w takich samych warunkach
jak ja i moja rodzina. Większość zesłańców akcji „Wisła” umieszczono na zrujnowanych poniemieckich gospodarstwach rolnych. Na zasadach dawnej pańszczyzny, bez przyznania własności.

Nakaz pracy
W połowie czerwca 1955 roku zgłosiłem się z nakazem pracy do Wydziału Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie. Tam poinformowano mnie abym wracał do domu i cierpliwie czekał na wiadomość. Urzędnicy długo zastanawiali się, w jakim środowisku powierzyć mi pracę. W końcu zdecydowano, że będę zatrudniony w czteroklasowej Szkole Podstawowej w Ulinowie gm. Stębark, pow. Ostróda. Była to czteroklasowa szkoła podstawowa z jednym nauczycielem
i jedną salą lekcyjną.
16 sierpnia 1955 roku na konferencji nauczycielskiej w Ostródzie,
w obecności władz powiatowych wraz z innymi nauczycielami złożyłem ślubowanie. Słowa zawarte w treści ślubowania: „...dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności,
uczciwości i sprawiedliwości społecznej...” nie odbiegały od moich poglądów. Zawsze starałem się wykonywać swoje obowiązki sumiennie,
przestrzegać podstawowych praw człowieka i kierować się zasadami
godności, uczciwości oraz sprawiedliwości społecznej. Największym
problemem było to, że przedstawiciele władzy i ich poplecznicy, nie
przestrzegali tych zasad.
Znajomi i koledzy z doświadczeniem nauczycielskim dziwili się, że
powierzono mi tak odpowiedzialne stanowisko. Prowadzenie samodzielnej placówki oświatowej wymagało dużego doświadczenia, autorytetu i wiedzy administracyjnej. W takich okolicznościach samo
przygotowanie pedagogiczne było niewystarczające. Koledzy nauczyciele ostrzegali mnie, abym trzymał się na baczności, bo to może być
podstęp ze strony władzy.
W tej miejscowości najwięcej dzieci pochodziło z rodzin pracujących w miejscowej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej i sąsiedniego
Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Widocznie władza powiatowa szukała dla mnie właściwego miejsca i odpowiedniego środowiska politycznego. Starano się odizolować mnie od miejsc zamieszkałych przez moich rodaków. W tym czasie istniało nauczanie dzieci
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ukraińskich w ojczystym języku i obowiązywała już uchwała Biura Politycznego KC PZPR z 1952 roku oraz, w następstwie tego, zarządzenie Ministerstwa Oświaty. Na podstawie tego rozporządzenia można było organizować punkty nauczania języka ukraińskiego.
Obawiano się, że jeżeli będę pracował tam, gdzie będzie dziesięcioro
ukraińskich dzieci w szkole, to zorganizuję punkt nauczania języka
ojczystego.
Moje obowiązki nie kończyły się na sprawach typowo szkolnych.
Władza powiatowa zobowiązała mnie do namawiania indywidualnych rolników, aby wstępowali do istniejącej już rolniczej spółdzielni
produkcyjnej. Takie polecenia propagowania wyższości uspołecznionego rolnictwa nad indywidualnym przerabialiśmy już w liceum pedagogicznym. Jednak wycofano się z naszych usług, bo to kończyło
się farsą. Można sobie wyobrazić jak wygląda rozmowa młodzieńca,
który nie odróżnia żyta od pszenicy o dobrodziejstwie „kołchozów”
z dojrzałym i mądrym rolnikiem. W tej miejscowości połowa wsi nie
przystąpiła do rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Dla przedstawicieli władz powiatowych był to nie lada problem. Ci z niższego szczebla
musieli się tłumaczyć tym z wyższego szczebla władzy, dlaczego tak
słabo buduje się radziecki socjalizm na wsi. Nadgorliwość przedstawicieli władzy nie ograniczała się do przekonywania rolników, że
będzie im lepiej. Stosowano różne metody jak zastraszanie i wszelkie prowokacje.
Po przejęciu w opłakanym stanie szkoły w Ulinowie, która mieściła się w zrujnowanym poniemieckim budynku gospodarstwa rolnego zająłem się remontem i porządkowaniem obejścia. W tym celu
po zajęciach lekcyjnych odwiedzałem rodziców i rozmawiałem na temat dzieci, remontu szkoły oraz dlaczego nie wstępują do spółdzielni produkcyjnej. Pierwsze tematy dotyczące dzieci i szkoły trwały
krótko. Rodzice zadeklarowali się pomagać mi w każdej inicjatywie
i potrzebie. Na temat rolniczej spółdzielni produkcyjnej, rozmowy
trawy dłużej. Pierwszym moim rozmówcą był gospodarz, który wynajmował mi mieszkanie. Miał dobre rozeznanie nie tylko na temat
mieszkańców wsi, ale okolicznych miejscowości. Powiedział też, że
zna mego ojca, który brał udział w masowym szczepieniu świń.
Z rozmowy wynikało, że mojemu ojcu i mnie można wierzyć
i ufać. W trakcie rozmowy dodał: „...Wiem, że pan jest Ukraińcem,
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ale proszę się nie
obawiać,
nikomu
o tym nie powiem...”.
Na temat rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, potocznie nazywanej „kołchoz”,
wyrażał się negatywnie i nie miał zamiaru w ogóle tam
wstępować. Mój roz- 1955 r. Na pierwszym planie widok fragmentu
mówca pochodził Szkoły Podstawowej w Ulinowie. Przed budynz Białorusi i opowia- kiem szkoły, uczniowie po zajęciach lekcyjnych
dał, że bardzo dobrze porządkują ogródek kwiatowy. Foto: Roman
Cikuj.
zna radziecką gospodarkę. W 1939 roku jako żołnierz Wojska Polskiego pod czas walk
z Niemcami dostał się do niewoli i skierowano go na roboty przymusowe. Tam zapoznał polską dziewczynę, z którą się ożenił. Po zakończeniu wojny wrócił do Polski i osiedlił się na Ziemiach Odzyskanych
w miejscowości Ulinowo. Najbardziej interesujące było to, że opowiedział o swojej tajemnicy i problemach, z których nie może wybrnąć.
Najpierw poprosił, abym dał słowo, że nikomu o tym nie powiem.
Przyrzekłem, że z mej strony, może liczyć na pomoc, a nie na kłopoty. Okazało się, że pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa podstępem
i prowokacją zmusili go do współpracy. W każdy poniedziałek wieczorem, na mostku obok jeziora miał wyznaczone miejsce spotkań
do składania zdobytych informacji. Jeżeli w wyznaczonej porze nikt
się nie zjawił, oznaczało to, że spotkanie odłożono na następny poniedziałek. Jego zadanie polegało na tym, aby podsłuchiwał sąsiadów
szczególnie tych, którzy mają radia i tych, co przychodzą słuchać. Za
dużo roboty nie miał, bo we wsi było tylko trzy radia. W miejscowościach, gdzie nie było elektryczności, korzystano z radia na baterie. W tych czasach na taki luksus mógł sobie pozwolić tylko ten,
kto miał pieniądze i interesował się polityką ogólnoświatową. Na co
dzień miał nadto kłamliwej propagandy komunistycznego reżimu.
Mój rozmówca bardzo mnie prosił, abym nie kupował radia, bo nie
chce mieć mnie na sumieniu. Odpowiedziałem, że na pewno nie będę
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kupował radia, bo moi rodzice już mają radio i tam będę słuchał tego,
co mnie interesuje. Na pytanie, dlaczego zgodził się na tak haniebną
współpracę odpowiedział, że był zmuszony. Jeżeli by się nie zgodził,
to musiałby zapłacić za samochód i siedzieć w więzieniu.
Mój rozmówca powiedział, że wszystko zaczęło się od sprzedaży
prosiaków na targu w Olsztynku. Zgodnie z przyjętym zwyczajem
sprzedający po otrzymaniu pieniędzy stawiał wódkę znajomym. Tak
się złożyło, że cała impreza odbywała się przy jego furmance, to nie
martwił się, że będzie po wypiciu szukać swego pojazdu. Chwalił
się, że jego koń jest na tyle mądry, że nawet jak gospodarz zaśnie, to
bez problemu koń dowiezie go do domu. Tak się złożyło, że impreza
się przedłużyła, a była późna jesień, to do domu wracał o zmierzchu.
W czasie powrotu zdrzemnął się. Po pewnym czasie ktoś go obudził.
Zobaczył dwóch mężczyzn, którzy przedstawili się, że są z milicji.
Naprzeciwko konia stał samochód z rozbitym reflektorem. Powiedzieli, że on po pijanemu spowodował wypadek i uszkodził im samochód. Wylegitymowali go i zapytali, co wybiera.
Pokryć koszty remontu samochodu i kilka lat więzienia czy współpracę z nimi. Stwierdził, że nie miał żadnego wyboru. Brak pieniędzy
i sytuacja rodzinna, czworo malutkich dzieci nie pozwalała długo zastanawiać się. Był zmuszony wykonywać ich polecenia. Sama praca
nie jest trudna, ale bardzo niebezpieczna. Bo gdyby ktoś zauważył,
że podsłuchuje, to na pewno znalazłby się w jeziorze, jako karma dla
ryb. Mój rozmówca na zakończenie powiedział, że nie wierzy, aby on
najechał koniem na ich samochód. Nie mając świadka nawet nie zaprzeczał, bo mogli jeszcze pobić. Przyznał, że był podpity, ale oni też
ledwo trzymali się na nogach. Dla pewności następnego dnia wczesnym rankiem pojechał na miejsce tego wypadku. Żadnego szkła
z reflektora oraz innych śladów wypadku nie było. Uważał, że już
wcześniej był namierzony, jako kandydat na donosiciela. Dodał, że
żadnego pożytku z niego nie mają bo nic do przekazania nie miał.
Na temat rolniczej spółdzielni produkcyjnej roześmiał się i powiedział, abym osobiście sprawdził, jaka to gospodarka. Zaproponował mi porozmawiać z rolnikiem, który jest radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie oraz kilkoma innymi rolnikami.
Pod czas rozmowy z radnym na ten temat otrzymałem odpowiedź,
że jest za stary na zmiany w gospodarstwie rolnym. Inni rolnicy też
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przedstawiali ciekawe argumenty dotyczące niemożliwości wstąpienia do spółdzielni. Jednak znaleźli się tacy, którzy powiedzieli, że
chcą wstąpić do spółdzielni, ale nie chcą ich przyjąć. Okazało się,
że ci chętni nie mają żadnego inwentarza rolniczego i utrzymują
się z doraźnej pracy. Swoje uwagi dotyczące chętnych do wstąpienia
z odpowiednim komentarzem przekazałem Inspektorowi Oświaty,
który pokręcił głową i powiedział, że jest to problem bardzo skomplikowany. Po tej rozmowie uważałem, że moja misja w budowaniu
radzieckiego socjalizmu na wsi jest zakończona.
Dla mnie najważniejszą sprawą była poprawa warunków nauki
w szkole. W tym celu, jako kierownik szkoły, przy poparciu mieszkańców wsi, zwracałem się na piśmie do kompetentnych władz o pomoc. Występowałem o remont kapitalny spalonej szkoły, której mury
były nienaruszone oraz doprowadzenie światła elektrycznego. Przyznaję się, że w swoich wystąpieniach powoływałem się na znaczenie
Pola Grunwaldzkiego i miejsca pobytu króla Władysława Jagiełły
oraz Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną.
Dałem do zrozumienia, że przedstawiciele władzy naszego terenu
ignorują wygląd okolicznych miejscowości związanych z miejscem
historycznego zwycięstwa. Przynajmniej tak widzą to mieszkańcy
i przyjeżdżający z różnych stron turyści. Oprócz pięknego krajobrazu oglądają walący się budynek szkoły, a wieczorem świece i lampy
naftowe. Obraz ten nie licuje z tak ważnym dla wielu ludzi miejscem.
Moje pisma skierowane bezpośrednio do władz wojewódzkich nie
spodobały się władzom powiatowym. Wezwano mnie do Inspektoratu Oświaty w celu wyjaśnienia dlaczego bez ich wiedzy zwracałem
się do władz wojewódzkich. Odpowiedziałem, że od władz powiatowych nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi w tych sprawach. Dodałem, że zgodnie ze złożonym ślubowaniem zobowiązany byłem
między innymi do: „...obowiązki mojego urzędu wypełniać będę gorliwie i sumiennie...”. Ślubowanie to złożyłem nie tylko w obecności
kilkadziesiąt uczestników nauczycielskiej konferencji, ale dodatkowo
polecono podpisać treść złożonego ślubowania. Jeżeli nie będę dbał
o warunki nauki dla dzieci to, jako kierownik szkoły, mogę ponieść
konsekwencje nie tylko służbowe. Mieszkańcy wsi moją inicjatywę
poparli i myślałem, że taka sama ocena będzie ze strony władz oświatowych. Odpowiedź była taka, że jeszcze nie wiedzą, czy jestem głupi
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czy przebiegły, ale na pewno niebezpieczny. Moje pisma do władz
wojewódzkich za bardzo nagłośniły sprawę i nie było już możliwości jej uciszyć, a o to mi chodziło. Jak by nie było, ale władze niższego szczebla czuły respekt wobec wyższego szczebla. Chcąc nie chcąc,
moje przedsięwzięcie zostało przyjęte do realizacji. Poczułem smak
zwycięstwa, chociaż wiedziałem, że będzie przypisane komu innemu.
W głębi duszy robiłem to dla dzieci i mieszkańców tej wsi, których
bardzo cenię i szanuję. Wiele osób wiedziało, że jestem z akcji „Wisła”, jednak nie dawali mi tego odczuć.
Pierwszą reakcją ze strony władz oświatowych była niezapowiedziana kontrola przez samego Inspektora Oświaty. Miejscowość,
w której pracowałem, była oddalona 3 km od głównej trasy. Jedynie
główną trasą kursował autobus i to w ten sposób, że jeżeli ktoś do
mnie przyjechał, to musiał nocować, aby wrócić. W tych czasach władza oświatowa nie miała samochodów i musiała korzystać ze skromnego transportu publicznego. Zdawałem sobie sprawę, że problem
stworzony przeze mnie był na miarę szefa powiatowej oświaty.
Pan Inspektor Oświaty nie zapowiadając o swojej wizycie, wszedł
do klasy podczas lekcji. Byłem nieco zmieszany, ale zachowałem spokój przedstawiając dzieciom Inspektora Oświaty z Ostródy. Podkreślił, że jest na tyle dobry, aby osobiście zainteresować się warunkami
nauki w naszej szkole. Dzieci, jak zwykle, były zachwycone wizytą
tak ważnego gościa. Po lekcjach inspektor zapytał, czy jest możliwość przenocowania, bo nie ma czym wrócić do Ostródy. Powiedziałem, że wszystko będzie zorganizowane. Dodałem, że następnego dnia w godzinach rannych furmanka podwiezie go do przystanku autobusowego.
Po obiedzie inspektor dokładnie obejrzał walący się budynek,
w którym uczyły się dzieci oraz mury spalonej szkoły. W trakcie
oględzin budynków szkół chętnie rozmawiał z napotkanymi przechodniami. Szczególnie interesował się młodzieżą oraz turystami,
którzy odwiedzają tę miejscowość. Podczas spotkań starałem się,
aby mieszkańcy wypowiadając się na mój temat nie byli skrępowani moją osobą. Pan Inspektor to zauważył i przyznał, że moje zachowanie zasługuje na szczególne uznanie. Jak się okazało całodzienna,
wszechstronna i szczegółowa kontrola mojej pracy została oceniona jako bardzo dobra. Może dlatego późnym wieczorem po kolacji
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zaproponowałem gorącą herbatę i lampkę wina. Bardzo się zdziwiłem, kiedy Pan Inspektor zaproponował zamiast herbaty rozgrzać
w czajniku całą butelkę wina. Była to wczesna wiosna i w mieszkaniu
nieco chłodno. Propozycja spędzenia wieczoru przy gorącym winie
umożliwiła lepiej poznać się i po ludzku spojrzeć na siebie.
Otwarcie szkoły odbyło się w czasie mego pobytu w wojsku. Władze oświatowe uważały, że nie należy mnie zapraszać na tą uroczystość. Najlepszą wymówką było to, że jestem w czynnej służbie wojskowej i będą trudności w otrzymaniu przepustki. Jednocześnie
stwierdzono, że po powrocie z wojska i tak nie będę tu pracował,
tylko w innej miejscowości. Chociaż to tłumaczenie nie przekonywało mieszkańców zaangażowanych w odbudowie budynku szkolnego, to i tak władza postawiła na swoim. Przekonywanie mieszkańców, aby mnie nie zapraszać, było nieuczciwie. W ten sposób chciano
mnie ukarać za moją niesubordynację wobec komunistycznych biurokratów. Pracownik na stanowisku państwowym nie miał prawa bez
ich akceptacji podejmować działania na rzecz ludzi oraz środowiska.
Uważałem, że jako kierownik szkoły jestem urzędnikiem państwowym i to daje mi prawo podejmować decyzje dotyczące poprawy warunków nauki w szkole. Należałem do tych, którzy ślepo nie służyli
zbrodniczej władzy, która dzieliła obywateli na lepszych i gorszych.
Największym moim sukcesem były osiągnięte wyniki w nauczaniu w niesamowicie trudnych warunkach. W ciągu półtorarocznej
pracy w Ulinowie odbywały się częste kontrole i wizytacje ze strony
władz oświatowych. Swoją pracę na tyle lubiłem, że tego typu kontrole były zbyteczne. Moje uczciwe podejście do pracy nie budziło
niczyjej wątpliwości. Chociaż oświata była w rękach komunistycznego reżimu, to moja praca poświęcona była dzieciom i ich rodzicom. Nigdy nie stawałem po stronie tych nauczycieli, którzy twierdzili, że nie będą przykładać się do pracy w takiej szkole. Innej szkoły w tych czasach nie było i nie mogło być. Takie stawianie sprawy
było zwykłą wymówką i ukrywaniem swoich niekompetencji w tym
zawodzie. Zawsze uważałem, że dzieciom należy przekazywać wiedzę, którą zdobyła ludzkość o tym wszystkim, co nas otacza. Dzieci i młodzież powinna wiedzieć, że było niewolnictwo, pańszczyzna
i komunizm. Powinny wiedzieć, że to ludzie wynaleźli elektryczność,
a nie kosmici. Powinny wiedzieć, że na świecie żyją różni ludzie pod
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względem koloru skóry, mowy, religii itp., a także pod względem mądrości, uczciwości, chamstwa i głupoty. Jeżeli ktoś chciał, to miał
możliwość nauczyć dzieci odróżniać dobro od zła, a także ideologie,
które są zabarwione szowinizmem. Przekonać swoich uczniów, że
obozy masowej zagłady, deportacje, niszczenie świątyń zawsze będą
określane jako barbarzyństwo. Nawet w dostępnej w tych czasach literaturze można było przytaczać przykłady ludzkich cnót i przywar.
Oprócz działalności typowo społeczno-zawodowej coraz więcej
osób zwracało się do mnie w swoich prywatnych sprawach. Jedni
z prośbą napisania podania do urzędu lub innej konkretnej sprawie, a jeszcze inni po zwykłą poradę. Tematy spraw były tak różne i zawiłe, jak samo ludzkie życie. Do wszystkich przedstawianych
spraw podchodziłem z powagą i zrozumieniem. Zdobyte zaufanie
wśród mieszkańców wsi i okolic również zaliczam do swego sukcesu.
Nie oznacza to, że nie było problemów. Było kilka takich osób, które
z nieznanych mi przyczyn nie akceptowały mojej współpracy ze środowiskiem. Ci ludzie otwarcie krytykowali działania dotyczące odbudowy spalonej szkoły i podłączenie energii elektrycznej. Nie kryli
swego negatywnego stosunku wobec mojej osoby. Pomimo starań,
nie dowiedziałem się, o co im naprawdę chodziło. Mój sąsiad powiedział, że wszystkim kieruje działacz Wojewódzkiej Rady Narodowej.
Powiedział, że ta osoba jest zwykłym figurantem. Dodał, że każdy to
zauważy, ze nie mając dzieci w wieku szkolnym, sprzeciwia się odbudowie spalonego budynku szkolnego. Energii elektrycznej nie załatwia, bo rolnicy tej części wsi nie wstępują do spółdzielni produkcyjnej i dowiedział się, że jestem Ukraińcem.
W krótkim czasie skontaktowali się ze mną moi deportowani rodacy z okolicznych wsi. Najczęściej spotykałem się ze swoim rówieśnikiem Piotrem Sawickim i jego bratem Mikołajem z miejscowości
Łodwigowo. W 1956 roku wspólnie zastanawialiśmy się nad możliwością organizacji nauki języka ukraińskiego w Stębarku.
Ze swej strony zobowiązałem się dojeżdżać do tej szkoły, aby uczyć
dzieci języka ojczystego. Podczas zabaw tanecznych organizowanych
w wyremontowanej świetlicy w Ulinowie młodzież ukraińska przyjeżdżała z okolicznych wsi, aby nawiązać bliższy kontakt. Takie spotkania najczęściej odbywały się w moim mieszkaniu. Młodzież ta
miała okazję bliżej się zapoznać i nawzajem wspierać się w potrzebie.
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Ludzie z piętnem akcji „Wisła” znajdowali się nie tylko w ciężkich
warunkach materialnych. Bardzo często byli szykanowani przez
złych sąsiadów i pracowników administracji państwowej. Dlatego
w codziennym życiu mogli liczyć tylko na siebie i swoich bliskich.
Zakończenie roku szkolnego było zarazem podsumowaniem mojej
pierwszej pracy zawodowej. Jako dwudziestoletni młodzieniec byłem
oceniany przez niezależnych i wolnych od przymusu mieszkańców
Ulinowa oraz okolic. Była to pierwsza w moim życiu zbiorowa ocena
moich wartości jako nauczyciela i człowieka. Każde dziecko z wiązanką kwiatów i ze swoimi rodzicami przyszli podziękować mi za
moją pracę i poświęcenie na rzecz całego środowiska. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego otwartość i szczerość dzieci
oraz rodziców były wyrazem uznania mojej osoby. Można było odczuć, jak bardzo potrzebny byłem nie tylko dzieciom, ale mieszkańcom tego środowiska. Była to dla mnie największa życiowa satysfakcja. Otrzymane podziękowania i wysoka ocena mojej pracy przez
dzieci i ich najbliższych utwierdziła mnie w przekonaniu, że warto
zachować swoją godność i być uczciwym człowiekiem.
Po zakończeniu roku szkolnego wraz siostrą wyjechałem do rodziny w Pasieczniku, pow. Jelenia Góra, na chrzciny. 28 czerwca 1956
roku przejeżdżaliśmy pociągiem przez Poznań. Przed samym Poznaniem pociąg był zatrzymany, a z miasta dochodziły odgłosy wystrzałów. Dowiedzieliśmy się, że wojsko tłumi protesty robotnicze. Wszyscy pasażerowie z zainteresowaniem podchodzili do okien, a byli
i tacy, co wysiadali z pociągu z okrzykami „Precz z komuną!”. Ja natomiast krzyczałem „Precz z komuną i szowinizmem!”.
Niektórzy zwracali mi uwagę, że wystarczy krzyczeć „precz z komuną”. Ja odpowiadałem, że dla mnie komunizm i szowinizm mają
wspólne cechy. Jednak można było usłyszeć, że inni też krzyczeli
„precz z komuną i szowinizmem”. Bez względu na głoszone ideologie, każda ludzka krzywda opiera się na szowinizmie. Po raz pierwszy w życiu miałem okazję brać udział w otwartym proteście przeciw komunistycznemu reżimowi. Ta forma spontanicznego udziału
pasażerów w poparciu poznańskich robotników była dowodem jak
znienawidzony jest reżim. Spontaniczne uczestnictwo w proteście
potwierdziło moje przekonania i poglądy dotyczące bolszewickiego socjalizmu. Własna obserwacja zachodzących zmian napawała
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nadzieją i optymizmem. Po przyjeździe do rodziny wszyscy chcieli
wiedzieć, co się dzieje w Poznaniu. Opowiedzieliśmy, co się działo
w zatrzymanym pociągu. Z miasta dochodziły odgłosy strzałów. Na
temat walk w centrum miasta nie mogliśmy dużo wiedzieć. Informacje, które do nas docierały, były przekazywane przez ludzi, którzy
podchodzili do pociągu. Informacje te nie zawsze pokrywały się ze
sobą. Jedni mówili, że to rewolucja, a byli też tacy, którzy twierdzili, że to lokalne zamieszki. Oficjalnie nikt nas nie informował, co się
dzieje i kiedy pociąg dojedzie na dworzec kolejowy. Oprócz spontanicznych krzyków: „Precz z komuną” nie wiedzieliśmy, jakie są żądania protestujących robotników i popierających ich ludzi. W tych
czasach takie rzeczy władza trzymała w ścisłej tajemnicy.
Były to moje najciekawsze przeżycia na pierwszym wakacyjnym
urlopie. Po odwiedzinach ciotecznej siostry i ochrzczeniu dziecka,
wróciłem do domu rodziców. Przez kilkanaście dni sąsiedzi i znajomi
wypytywali, co się działo w Poznaniu i jakie polityczne zmiany zachodzą w kraju. Interesowali się stanowiskiem władz w stosunku do
Ukraińców deportowanych w ramach akcji „Wisła”. Chociaż każdy
indywidualnie miał swoje życiowe marzenia, to wszyscy oczekiwali
zmian i reform w każdej dziedzinie życia społecznego.
Po wakacjach 15 sierpnia 1956 roku wróciłem do pracy w tej samej szkole. Jeszcze tego samego dnia odwiedziłem swego kolegę z Łodwigowa, Piotra Sawickiego. Dużo uwagi poświęciliśmy na temat
organizacji koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i prenumeraty gazety „Nasze Słowo”. Mówiliśmy o możliwości
zrzeszania się Ukraińców w Polsce, prenumeracie gazety i organizacji punktów nauczania języka ojczystego. O konkretnych decyzjach
dotyczących mniejszości ukraińskiej terenowe władze starały się jak
najmniej mówić. Robiono wszystko, aby uniemożliwić realizację własnych decyzji. Czyż nie jest to fenomen na skalę światową. Stosowano typowe bolszewickie chwyty: „dajemy, ale tego nie otrzymacie”.
Musieliśmy własnymi siłami informować, jakie mamy prawa, a władza wobec nas obowiązki. Nasze zamierzenia i plany były akceptowane przez rozproszoną w tych okolicach ludność ukraińską. Pocieszające było to, że do tej działalności aktywnie włączała się młodzież. Jednak nie brakowało uwag o grożącym niebezpieczeństwie
dla tych, którzy tym się zajmują. Jak się wkrótce okazało, nie były
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to puste słowa. Jeden z głównych organizatorów pomocy zesłańcom
Akcji „Wisła” i mój przyjaciel, 24-letni Piotr Sawicki zginął w podejrzanych okolicznościach.
Na początku października 1956 roku otrzymałem kartę powołania wzywającą do odbycia czynnej służby wojskowej. Przyjąłem to
jako normalne wezwanie do wojska, gdyż w tym roku kalendarzowym mój rocznik podlegał poborowi. Pojechałem do Inspektoratu
Oświaty, aby poinformować o wezwaniu do służby wojskowej. Złożyłem szczegółowe sprawozdanie z przebiegu prac dotyczących kapitalnego remontu szkoły. Powiedziałem, że mój następca powinien
dopilnować zaplanowanego terminu wykonywanych prac i współpracować z ludnością zamieszkałą w rejonie objętym nauczaniem
dzieci w tej szkole.
Zdawałem sobie sprawę, że nikt nie zwolni mnie z obowiązkowej
służby wojskowej, którą określało się jako honor i ojczyzna. Co do
honoru to zauważyłem duże braki pod tym względem tak ze strony
kadry jak i podwładnych żołnierzy. Szczególnie można było zauważyć w poniżaniu i znieważaniu szeregowych żołnierzy. Nie było jednoznacznego określenia w poszanowaniu ojczyzny.

Służba wojskowa
Nałożone na mnie obowiązki w imieniu ojczyzny, tak samo jak nakaz pracy starałem się wykonywać uczciwie dla dobra narodu, z którym przyszło mi żyć. W swoim postępowaniu starałem się nie łamać
prawa i czynić to, co dobre dla zwykłych ludzi. To władza łamiąc
wszelkie ludzkie i boskie prawa krzywdziła mnie, moją rodzinę oraz
moich rodaków. Wierzę, że w przyszłości ktoś upomni się o naszą rehabilitację i powrót na ojczystą ziemię. Każdy żyjący zesłaniec w ramach akcji „Wisła” i ten, którego prochy porozrzucane są na obcej
ziemi, mają ludzkie i boskie prawo do powrotu. Tam, gdzie niewinne ludzkie ciała są wdeptywane w obcą ziemię, nic dobrego nie może
się urodzić. Już w starożytnych czasach stwierdzono, że kto sieje zło,
zbiera nieszczęścia.
7 grudnia 1956 roku wraz z innymi poborowymi przyjechaliśmy
do Jednostki Wojskowej 39 Pułku Zmechanizowanego w Trzebiatowie. Na wstępie poinformowano nas, że jesteśmy w Szkole Podoficerskiej i podlegamy szczególnym rygorom. Obiecano nam, że zrobią
z nas prawdziwych żołnierzy i doskonałych podoficerów.
Pierwszy dzień służby można było zaliczyć do normalnego. Przebieraliśmy się w wojskowe mundury, sienniki i poduszki upychaliśmy
słomą oraz zajmowaliśmy się przygotowaniem izby żołnierskiej do
zamieszkania. Po obiedzie już w mundurach maszerowaliśmy przez
miasto na pocztę celem wysłania paczek z cywilnymi ubraniami.
Następny dzień rozpoczął się przeraźliwym krzykiem podoficerów, którzy budząc żołnierzy „pobudka, wstać” dodawali sążniste
wulgarne słowa. Wpadali do pokoi i kopali taborety, na których leżały mundury. Ta forma pobudki najbardziej odczuwalna była dla
tych, którzy mieli swoje łóżka najbliżej drzwi. Przełożeni twierdzili, że w ten sposób wyrabiają żołnierski refleks. Następnie trzeba
było w ciągu kilkunastu minut pościelić łóżka i przygotować się do
porannej gimnastyki na placu koszar. Tam na wpółnadzy żołnierze wykonywali ćwiczenia gimnastyczne. Najczęściej stosowanymi
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ćwiczeniami były pompki, przysiady i czołganie się. Przełożeni najbardziej byli zadowoleni, kiedy udało się wytarzać żołnierzy w śniegu i błocie. Nazywali to hartowaniem osobowości żołnierza. Każdy
wymarsz żołnierzy na zaprawę gimnastyczną, śniadanie, obiad czy
inne ćwiczenia, a szczególnie powrót, musiał mieć element czołgania się. Po powrocie z obiadu, kiedy przysługiwał odpoczynek,
żołnierze zmuszeni byli porządkować swoje łóżka po tzw. „lotniku”. Ta często stosowana forma wyrobienia dyscypliny polegała na
zrobieniu jak największego bałaganu w izbie żołnierskiej. Doprowadzenie do porządku poprzewracanych łóżek i szafek wymagało
czasu i wysiłku. Jedynym odpoczynkiem to były teoretyczne zajęcia
i czyszczenie broni. Podobne sadystyczne widowiska organizowano
po kolacji. Najbardziej pomysłowe metody dyscyplinujące organizowano po capstrzyku, kiedy żołnierze powinni spać. Przełożeni
sprawdzali czy na sali jest czystość i porządek. Sprawdzanie czystości rozpoczynało się od pokazania chusteczek do nosa. Jeżeli była
czysta, przełożony brał ją do ręki i pocierał spód łóżka. Najczęściej
chusteczka brudziła się i trzeba było wszystkim wstawać i czyścić
łóżka i podłogę. Tam gdzie wypadło źdźbło słomy z siennika, trzeba
było wynieść go i w odpowiednim miejscu zakopać. Wówczas hasło wojskowe „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” nabierało
realnego znaczenia. Przełożony wydawał rozkaz wszystkim żołnierzom wstawać. Następnie kazał źdźbło słomy położyć na kocu i ze
śpiewem, wspólnie wynieść poza teren koszar, aby zakopać w ziemi. Te i podobne metody wychowawcze były często powtarzane ku
uciesze przełożonych.
Były przypadki, że żołnierze podczas pełnienia warty odbierali
sobie życie. Koledzy mówili o psychicznym załamaniu, a oficerowie
zabraniali na ten temat rozmawiać. Obraz żołnierza przedstawiany
w kronikach jednostki wojskowej, literaturze, filmach i masowych
środkach przekazu całkowicie odbiegał od rzeczywistości. Jedynie
nieliczna grupa pocieszała się tym, że w niedługim czasie odreagują
na innych żołnierzach.
Po kilku tygodniach przyzwyczailiśmy się do totalitarnej i sadystycznej dyscypliny wojskowej. Słabsi odbierali sobie życie lub uciekali z wojska i trafiali do więzienia. Pozostali starali się przetrwać
i wrócić do domu.
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W tym szczególnie trudnym okresie odczułem rękę Boską. Na początku stycznia 1957 roku wezwał mnie porucznik baterii i zaprowadził do dowódcy Szkoły Podoficerskiej. Byłem bardzo zdziwiony, że
tak wysoka władza wojskowa chce ze mną rozmawiać. Nie czułem
strachu, bo nikt nie zarzucił mi naruszenia regulaminu. W gabinecie dowódcy siedziało trzech oficerów w stopniu pułkowników. Jeden z nich zapytał, czy to prawda, że jestem dobrym nauczycielem.
Z rozmowy wynikało, że dużo o mnie wiedzą. Po pewnym czasie dowiedziałem się, że odpowiednie służby w Ostródzie przekazują różne
informacje na temat mojej osoby. Odpowiedziałem, że chociaż mam
krótki staż w tym zawodzie, to żadnych uwag ze strony władz oświatowych, rodziców i samych dzieci nie było. Wypytywali o moją pracę i zamiarach na przyszłość. Zauważyłem, że z moich wyjaśnień są
zadowoleni, a nawet jeden z nich poczęstował mnie papierosem. Pod
koniec zapytali, czy jestem w stanie pomóc oficerom w nauce w zakresie szkoły średniej. Szczególnie chodziło o matematykę i język
polski. Moja odpowiedź była twierdząca. Poprosiłem o informację
ile będzie osób i jaka klasa. Otrzymałem odpowiedź, że jest to klasa
maturalna, a ilość osób, to się okaże w najbliższym czasie. Dowiedziałem się, że w jednostce wojskowej byli inni nauczyciele, ale tylko
mnie powierzono tak ważne i odpowiedzialne zadanie.
Odczułem to, jako dar Boży chociażby dlatego, że wolny czas od
typowych zajęć wojskowych wykorzystywałem spokojnie bez sadystycznych pomysłów przełożonych. Oczywiście w czasie zaprawy porannej czy przemarszu na stołówkę wcale mnie nie oszczędzali.
Zależało mi, aby dobrze opanować wiedzę z zakresu fachu wojskowego, tak pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Zawsze
uważałem, że zdobywanie wiedzy przez człowieka jest nakazem Bożym, gdyż po to został obdarowany rozumem. Byłem przekonany,
że zdobyta wiedza i umiejętności będą miały pozytywny wpływ na
dalszą służbę wojskową. Nieprzypadkowo w pierwszej kolejności typowano mnie do wszelkiego rodzaju współzawodnictwa. Tam zwracano szczególną uwagę na zdobytą wiedzę z teorii, strzelanie do celu
i sprawność fizyczną.
Korepetycje, których udzielałem dla kilkunastu wysokiej rangi oficerom, przynosiły rezultaty. Moi „uczniowie” byli bardzo pilni, a ja
starałem się jak najlepiej przekazać im potrzebną wiedzę. Z biegiem
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czasu poprawiały się im humory, gdyż szansa zdobycia matury stawała się coraz bardziej realna. Nawet częściej przychodziły żony po
swoich mężów obdarowując mnie wyrobami cukierniczymi, kawą
i herbatą. Mówiły, że przynoszą mi podwieczorek i chcą posłuchać
moich lekcji. Takie uznanie ze strony kadry oficerskiej i ich żon było
dla mnie miłym zaskoczeniem. Ilość dostarczonych produktów na
tyle była wielka, że mogłem dzielić się z kolegami, którzy dziękowali
mi za to, że o nich pamiętałem.
Pod koniec maja poinformowano mnie, że zbliżają się egzaminy maturalne. Jeden z moich „uczniów” powiedział, że następnym
moim zadaniem to zrobić wszystko, aby każdy zdał egzamin. Zrozumiałem, że jeżeli nie wykonam tego zadania, to mogę mieć problemy. W dniu egzaminu udałem się razem z nimi do szkoły. Moi podopieczni weszli do sali egzaminacyjnej, a ja na korytarzu wszelkimi
sposobami starałem się im pomóc. Zgodnie z wcześniej ułożonym
planem zastosowane formy pomocy całkowicie powiodły się i wszyscy zdali egzaminy maturalne.
Latem 1957 roku naszą Szkołę Podoficerską Artylerii przeniesiono
do Jednostki Woskowej w Kołobrzegu. Warunki służby wojskowej
zmieniły się na lepsze, gdyż bardzo dużo czasu poświęcano na naukę
i przygotowanie się do egzaminów końcowych. W tych okolicznościach każdemu zależało na tym aby zdać egzamin. Kadra ponosiła
odpowiedzialność za przygotowanie przyszłych podoficerów a żołnierzom zależało, aby zostać podoficerami. W dniu 10 października
1957 roku otrzymałem świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej Artylerii z wynikiem ogólnym dobrym i nominację na kaprala.
Po otrzymaniu nominacji skierowano mnie do tzw. skadrowanej
jednostki wojskowej w Kołobrzegu. Tam otrzymałem funkcję dowódcy działonu. Służba polegała na tym, że szkoliliśmy rezerwistów
oraz tych, którzy mieli odroczenia i w ogóle nie byli w wojsku.
Byli to ludzie w średnim wieku a praca z nimi była bardziej skomplikowana. Chcąc osiągnąć podstawowe wyniki, zachodziła konieczność brać pod uwagę wiek, predyspozycje fizyczne i psychiczne oraz
wiele innych elementów ludzkiej osobowości. Moim dowódcą baterii
był kapitan Jan Ambroży, bardzo dobry fachowiec i mądry oficer. Po
dwóch miesiącach służby powierzono mi funkcję dowódcy plutonu.
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Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej w Kołobrzegu w 1957 r.

W naszej baterii było trzy plutony. Dwoma dowodzili zawodowi
oficerowie w stopniu podporuczników, a trzecim ja. Odczułem, że
stosunek do mnie dowódcy baterii i moich kolegów włącznie z podporucznikami był normalny. Powiedziano mi, że spełniam wszystkie
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cechy osobowości do pełnienia tej funkcji. Po kilku tygodniach
wspólnego wysiłku mój pluton pod względem wojskowego wyszkolenia zajmował czołowe miejsce w batalionie. Moja metoda współpracy z żołnierzami była prosta. Powiedziałem, że jeżeli wykonacie podstawowe zadania szkoleniowe, to w czasie wolnym od zajęć
nie będzie dodatkowej nauki oraz ćwiczeń. Poza tym każdy otrzyma
kilkudniowy urlop na wyjazd do rodziny i normalne przepustki do
miasta. Oczywiście, moje propozycje uzgadniałem z dowódcą baterii. Każda ze stron dotrzymała swoich zobowiązań, a wyniki naszej
pracy widoczne były w całej jednostce.
Widocznie te wyniki skłoniły kapitana do zaproponowania mi
skróconego kursu oficerskiego. Powiedziałem, że to niemożliwe, bo
mam zobowiązania wobec rodziców i muszę szukać pracy w pobliżu
miejsca ich zamieszkania.
Pewnego dnia pan kapitan zaprosił mnie do swego domu, gdzie
zostałem poczęstowany herbatą i ciastkami. Po wyjściu jego żony
do miasta mój dowódca wprost zapytał, czy ktoś z mojej rodziny
był w Ukraińskiej Powstańczej Armii. Odpowiedziałem, że to niemożliwe, bo ojciec był sołtysem a ja najstarszym wśród rodzeństwa.
W czasie deportacji miałem jedenaście lat i nie mogłem uczestniczyć
w tej wojskowej formacji. Powiedział, że pyta dlatego, bo po raz trzeci
władze wojskowe i powiatowe w Ostródzie odmawiają zatwierdzenia
wniosku na nadanie mi stopnia plutonowego. Sugerują, powiązania
mojej rodziny z Ukraińską Powstańczą Armią.
Odpowiedziałem, że nic się nie stało, znam swoje miejsce w tym
ustroju i w tym kraju. Pan kapitan nie powinien mnie popierać, bo
sam wpadnie przez to w kłopoty. Nigdy nie dowiedziałem się, dlaczego z takim szacunkiem odnosił się do mojej osoby i nie bał się pozytywnie oceniać moją pracę wśród żołnierzy. Odpowiedzi można
szukać wśród żołnierzy, którzy zdobywali Kołobrzeg w czasie Drugiej Wojny Światowej.
W czasie służby wojskowej w Kołobrzegu poznałem dziewczynę,
uczennicę średniej szkoły, Marysię Lewicką. Opowiadała o swojej
rodzinie, skąd przyjechali i czym się zajmują. Kiedy zapytałem, skąd
pochodzą i jak się znaleźli w tak zrujnowanym mieście, dziewczyna
odpowiedziała, abym sam porozmawiał z rodzicami. Skorzystałem
z zaproszenia i okazało się, że rodzice są bardzo chętni do rozmowy
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na temat swego pochodzenia i pobytu w tym mieście. W pierwszej
kolejności powiedzieli, że pochodzą z Ukrainy, z Wołynia. Opowiadali o swojej miejscowości oraz bliskich i dalszych sąsiadach. Wielu
mężczyzn z tych okolic wstąpiło do 1 Armii Wojska Polskiego, która
zdobywała Kołobrzeg. Ani jednego słowa nie wypowiedzieli, o nienawiści do Ukraińców czy innej narodowości. Po zdobyciu Kołobrzegu
dojechała rodzina i tu osiedlili się na stałe. Rozmowa z człowiekiem,
który był ranny i narażał życie, aby innym żyło się lepiej, zasługuje
na szczególną uwagę. Podobną rozmowę miałem z działaczem związku zawodowego pracowników rolnictwa w Giżycku. Ten człowiek też
zdobywał Kołobrzeg i ich opinie na temat walk o to miasto pokrywały się. W swoim życiu spotkałem wiele osób, a wśród nich Ukraińców, którzy brali udział w wyzwoleniu narodu polskiego spod hitlerowskiej okupacji. Ich bohaterskie czyny podczas wyzwalania narodu polskiego są przemilczane. Najczęściej dochodzą do głosu ludzie,
którzy lubują się w sianiu nienawiści i pokazywanie Ukraińców w negatywnym świetle. Zastanawiam się, ile trzeba mieć w sobie nienawiści i jadu, aby oczerniać niewinny naród.
Pomimo niegodziwości ze strony władz, dotyczących przysługującego mi awansu, mój stosunek do dowództwa i żołnierzy nie zmienił
się. Nadal wykonywałem nałożone obowiązki zgodnie z honorem,
godnością i sumieniem.
5 lipca 1958 roku jako
czynny nauczyciel zostałem przeniesiony do rezerwy. W tym czasie wszystkim nauczycielom skracano służbę wojskową, aby
mogli uregulować sprawy
zawodowe w zbliżającym
się roku szkolnym. Reakcja moich żołnierzy i bezpośrednich przełożonych
była bardzo emocjonalna.
Z jednej strony gratulowali Czoło kolumny mego plutonu w marszu
mi i jednocześnie żałowali, podczas zajęć wojskowych.
Kołobrzeg 1958 r. Foto: Roman Cikuj
że odchodzę. Jednak każdy
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z nas zdawał sobie sprawę, że wcześniej czy później takie pożegnanie musi nastąpić.
Jeszcze długo po odejściu z wojska otrzymywałem zbiorowe listy od swoich żołnierzy, które przedłużały przyjacielską więź między nami. Sposób pożegnania i zawarta treść w listach uważałem za
szczególną formę nagrody za moją pracę. Były przypadki, że podoficerowie z czynnej służby przechodzili do cywila po cichu i w innych terminach. Obawiali się swoich podwładnych żołnierzy, których
szkolili i „opiekowali” się nimi.
To, że inni podoficerowie otrzymywali awanse, a złośliwi biurokraci nie pozwolili na awansowanie mnie do stopnia plutonowego,
nie skompromitowało mnie w oczach moich żołnierzy. Skutek był
odwrotny. W oczach moich żołnierzy i przełożonych stałem się przykładem dla innych. Tak oficjalnie o mnie mówiono we wszystkich
trzech jednostkach, w których służyłem.
Zawsze przypominałem słowa swojej mamy: „Czyń dobro, to będzie ci dobrze. Nie czyń zła, bo wysługiwanie się diabłu, staje się
przegraną swego życia”.
Po powrocie do domu przez pierwsze kilka dni bez przerwy odwiedzali mnie koledzy i znajomi. Chcieli porozmawiać na temat możliwości poprawy warunków życia dla deportowanej ukraińskiej ludności. Każdy z nich miał własne i ciekawe propozycje oraz zapał do pracy. Najbardziej zainteresowani byli powrotem do swoich ojczystych
stron. Jednak byli tacy, którzy twierdzili, że nas zesłano po to, aby
zniszczyć fizycznie i duchowo, a nie stwarzać minimalnych warunków egzystencji. Rzeczywistość okazała się bardziej okrutna niż przepowiednie niektórych osób. Zmiany polityczne w kraju nie zmieniły
stosunku władzy do ludności ukraińskiej. W wyrafinowany sposób
tworzono pozory dla wprowadzenia w błąd opinii światowej.

Światła i cienie pracy w oświacie
Po powrocie z wojska otrzymałem informację, że jest możliwość zorganizowania punktu nauczania języka ukraińskiego w Biesalu, pow.
Ostróda. Pojechałem do tej miejscowości i odwiedziłem znajomych
ojca, deportowanych z naszych stron. Rodzina pana J. Pokitko była
bardzo zadowolona z mojej wizyty i chętnie opowiadała o mieszkańcach tej miejscowości. Pan J. Pokitko powiedział, że w Biesalu i okolicach jest odpowiednia ilość ukraińskich dzieci umożliwiająca utworzenia punktu nauczania ojczystego języka. Jednak wielu rodziców
jest tak zastraszona, że nie będzie miała odwagi podpisać listy chętnych do nauczania języka ukraińskiego. Mnie to wcale nie zdziwiło,
gdyż cały wysiłek władzy i szowinistycznego elementu był skierowany na likwidację wszystkiego, co ukraińskie. Urzędnicy, którzy głoszą, że etniczni Ukraińcy mają wszelkie prawa w państwie, a w rzeczywistości uniemożliwiają korzystanie z tego prawa, są zwykłymi
sługami diabła. To samo dotyczy spraw duchowych, czyli wiary w Jedynego Boga. Jeżeli ktoś zmusza lub namawia do zmiany swego religijnego wyznania, też jest zwykłym sługą diabła. W takich przypadkach bardzo często ludzie popełniają śmiertelne błędy. Powinni się
bać Jedynego Boga za nieprzestrzeganie zasad Bożych, a nie diabła,
który występuje w różnych ludzkich postaciach. To egoizm ludzki
stwarza zło i spiera szatańskie czyny. Tylko zmiana ludzkiej mentalności może stworzyć lepsze życie na ziemi.
Po długiej i ciekawej rozmowie powiedziałem, że będę się starał
jakoś rozwiązać problem z tymi rodzicami, którzy żyją w permanentnym strachu i upokorzeniu. Po namyśle mój rozmówca powiedział,
że mieszka tu kilka osób, które za wszelką cenę będą się starały, aby
nie dopuścić do wprowadzenia nauki języka ukraińskiego.
10 lipca 1958 roku zgłosiłem się do Inspektoratu Oświaty w Ostródzie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obowiązków służbowych. Na wstępie poinformowano mnie, że do Ulinowa
nie mogę wrócić, bo tam etat jest już zajęty. Zrozumiałem, że taka
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placówka o podwyższonym standardzie, odremontowana szkoła,
światło elektryczne i linia autobusowa nie może być przeznaczona
dla takich jak ja. Nieważne, że miałem swój osobisty wkład w podwyższeniu tego standardu.
Poinformowano mnie, że w dalszym ciągu obowiązuje mnie nakaz
pracy i mam obowiązek pracować tam, gdzie mnie skierują. Rozmowa była krótka i jednoznaczna. Po rozmowie z Inspektorem Oświaty w Ostródzie poinformowałem rodziców, aby napisali podanie
do władz wojewódzkich o umożliwienie nauki języka ukraińskiego w Biesalu. W piśmie informowano, że naukę języka ukraińskiego
podjął się prowadzić nauczyciel Roman Cikuj. Pod koniec sierpnia
1958 roku otrzymałem pilne wezwanie do Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie. Tam poinformowano mnie, że będę pracował w Szkole Podstawowej w Biesalu i jeszcze
tego samego dnia mam się zgłosić u kierownika szkoły. Żadnego pisma ani skierowania nie otrzymałem. Inspektor Oświaty powiedział,
że dalszych instrukcji udzieli mi kierownik szkoły. Tego samego dnia
około godz. 16.00 dojechałem do Biesala. Pan kierownik z żoną, też
nauczycielką,przywitali mnie nieufnie i lekceważąco. Oboje na zmianę wyrażali się o mnie negatywnie. Padały takie słowa, że „...wiemy
o Panu na tyle, aby panu nie ufać...”, „...normalny człowiek, do tego
młody nauczyciel nie powinien przyznawać się, że jest Ukraińcem...”.
Odpowiedziałem, że często to robię, bo w pewnych okolicznościach
niebezpiecznie jest przyznawać się do swojej narodowości. Jako nauczyciel mam opanowany na tyle język polski, ukraiński i rosyjski,
że z powodzeniem mogę uczyć w szkole na równi z innymi przedmiotami. Jest wielu nauczycieli, którzy szczycą się znajomością kilku języków i ja też. Jednak kierownictwo szkoły nie przestało mnie
uświadamiać. Twierdzili, że „...gdyby nie pana proceder w tej sprawie, to na pewno rodzice nie wyraziliby zgody na posyłanie dzieci na
ten język...”, z podkreśleniem słowa „ten”. Zapewniali, że „...z pewnością dzieci same zrezygnują z tego języka...”.
Bardzo długo i dosadnie przekonywano mnie, że Ukraińcy i wszystko, co ukraińskie, nie powinno mieć miejsca nie tylko
w szkole, ale w całym kraju. Kierownictwo szkoły w osobach kierownika i jego żony dało mi do zrozumienia, że w „ich” szkole nie
mam czego szukać. Jak się później okazało, przekonywanie mnie
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o rezygnacji z nauczania języka ukraińskiego odbywało się w porozumieniu z przedstawicielami władzy.

Pismo Inspektoratu Oświaty w Ostródzie dotyczące zatrudnienia w Szkole
Podstawowej w Biesalu. Decyzja o moim przeniesieniu podjęta była w terminie późniejszym niż podjęcie pracy.

Trudno mi się odnieść do konkretnych osób, które ze szczególną
niechęcią odnosiły się do mego zaangażowania w udzielaniu pomocy swoim rodakom. Większość z nich działała z ukrycia. Oficjalnie
występowali jako przedstawiciele władzy i sprawiedliwości społecznej. W rzeczywistości wspólnie ze swymi poplecznikami dokonywali
wszelkiego rodzaju haniebnych czynów.
Przed rozpoczęciem roku szkolnego odbyła się rada pedagogiczna, w której uczestniczyli wszyscy nauczyciele. Kierownik szkoły
przedstawił każdego nauczyciela w tym mnie, jako wyjątkowo negatywną postać. Po wystąpieniu pana kierownika szkoły zabrał głos
tak samo nowo zatrudniony nauczyciel Czesław Zieliński dziękując
za przyjęcie do tutejszego grona pedagogicznego. Dodał, że przedstawienie kolegi Romana w negatywnym świetle nie powinno mieć
miejsca. Kolega Roman tak samo po raz pierwszy podejmuje pracę w tej szkole i na wydawanie oceny jest za wcześnie. Kiedy kolega
Czesław powiedział, że Roman Cikuj ma takie same prawa jak każdy
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nauczyciel, odpowiedź kierownika była natychmiastowa. Ten pan
ma tylko obowiązki, a nie prawa. Pozostałe dwie koleżanki nie zabierały w tej sprawie głosu. Jak się później okazało, bały się kierownika szkoły. Po zakończeniu rady pedagogicznej kierownik poprosił kolegę Czesława do swego gabinetu. Tam wspólnie ze swoją żoną
udzielono u reprymendy za niewłaściwe zachowanie się wobec kierownika podczas rady pedagogicznej. Powiedzieli, że panu kierownikowi w ogóle nie wolno zwracać uwagi. Następnie polecono unikać mnie i nie nawiązywać, żadnych kontaktów osobistych. Przedstawiono mnie jako wyjątkowo złego człowieka, bo przyznaje się, że
jest Ukraińcem. Na dodatek chce wprowadzić w naszej szkole język
ukraiński. Jednoznacznie powiedzieli, że wspólnie z mieszkańcami
Biesala i władzą oświatową nie dopuszczą do wprowadzenia tego języka. Oboje na przemian uświadamiali kolegę Czesława, że żadnej
Ukrainy nie ma i nie będzie, a na Ukraińców trzeba bardzo uważać.
Na konkretne pytania dotyczące stosunków polsko-ukraińskich nie
otrzymywał odpowiedzi. Z tej rozmowy dowiedział się jak wielką
pogardę do ukraińskiego narodu czują ci ludzie. Jednak nie mógł
dowiedzieć się dlaczego, z jakich osobistych przyczyn nienawidzą
i oczerniają Ukraińców.
Następnego dnia kolega Czesław wraz z żoną zaprosili mnie na
herbatę. Od razu poinformował mnie o rozmowie w gabinecie z kierownikiem i jego żoną na temat mojej osoby i w ogóle Ukraińców.
Kolega Czesław był w moim wieku i wraz ze swoją rodziną przeżył
ciężkie czasy podczas i po zakończeniu II Wojny Światowej. Pochodził z Pomorza i miał okazję poznać różne narodowości. Był wrażliwy na ludzką biedę i nieszczęścia. Tak samo nie mógł zrozumieć
kierownika i jego żony. Ci ludzie, w podeszłym wieku, powinni młodym nauczycielom i młodzieży przekazywać prawdę, a nie nienawiść.
Zastanawialiśmy się, skąd się bierze ludzka nienawiść i głupota
do człowieka, który ma inny kolor skóry czy jest innej narodowości. Jeżeli na kuli ziemskiej w konkretnej miejscowości mieszkał złodziej który kogoś okradł i morderca, który kogoś zamordował, to czy
wszystkich mieszkańców można nazywać złodziejami i mordercami?
Tylko podstępny zbrodniarz, opętany nienawiścią do ludzi może dać
twierdzącą odpowiedź. Przestępca dla własnych potrzeb będzie się
starał skompromitować nie tylko pojedynczego człowieka, ale całą
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rodzinę, mieszkańców wsi lub miasta, a nawet cały naród danego
kraju. Problem w tym, że tacy ludzie opętani złem i nienawiścią zawsze znajdują zwolenników.
Biorąc pod uwagę to, że kierownik szkoły zmuszony był przyjąć
mnie do pracy, ze swej strony starałem się, aby nasze stosunki zawodowe nie były napięte. Chociaż nie miałem pisemnego potwierdzenia, czułem się pełnoprawnym nauczycielem szkoły podstawowej
w Biesalu. Jednak kierownik szkoły poinformował mnie, że dopóki
nie mam pisemnego angażu, nie mogę rozmawiać z dziećmi na temat
nauki języka ukraińskiego.
Z dziećmi nie rozmawiałem, ale podjąłem interwencje w tej sprawie. Po kilku dniach otrzymałem pisemne potwierdzenie mego zatrudnienia i z całą energią przystąpiłem do pracy zawodowej w szkole
oraz na rzecz środowiska.
Stosowane metody urzędowego komunikowania się ze mną władz
oświatowych nie zawsze były uczciwe. Starali się, aby nie było żadnego śladu o moim pobycie w ich urzędach i w jakiej sprawie byłem
wzywany. Wzywano mnie telefonicznie, abym natychmiast zgłosił
się do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej lub Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z określeniem „...w ważnej sprawie służbowej...”. Tam zarzucano mi, że jestem
przeciwnikiem ustroju socjalistycznego i są zastrzeżenia do wykonywanych obowiązków w szkole. Na pytanie jakie to są zarzuty, odpowiadano, że jednym z najważniejszych problemów jest niesubordynacja wobec kierownika szkoły i władz. Jak się okazało, tym problemem było moje zaangażowanie w udzielaniu pomocy rodakom
z akcji „Wisła”. W niektórych donosach dochodziło do absurdów.
Jako przykład może posłużyć to, że Przewodniczący Gromadzkiej
Rady Narodowej w Biesalu napisał na mnie donos do władz powiatowych, że prenumeruję ukraińską gazetę „Nasze Słowo”. W tych czasach „Nasze Słowo” dla mnie i innych nauczycieli stanowiło ważną
pomoc naukową w nauczaniu języka ukraińskiego. Po za tym było
jedynym ogólnokrajowym, oficjalnym czasopismem wydawanym
w Polsce. Można było zauważyć, że funkcjonariusze systemu szowinistyczno-komunistycznego i jego poplecznicy sami się ośmieszali. To oni opętani nienawiścią do Ukraińców, stanowili największe
zagrożenie nie tylko w swoim kraju, ale także poza jego granicami.
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Nadgorliwi przedstawiciele władzy ostrzegali mnie, że jeżeli nie
zmienię swoich antysocjalistycznych poglądów, to odpowiednie służby podejmą stosowne kroki. Władza poprzez systematyczne nękanie
starała się uniemożliwić mi zajmowania się sprawami ukraińskimi.
Na przekór wszelkiemu złu, nie zmieniałem swego stosunku do ludzi i pracy. Swoją uczciwą pracą z dziećmi i ich rodzicami oraz zaangażowaniem na rzecz całego środowiska zdobywałem coraz więcej zwolenników. W bardzo krótkim czasie okazało się, że w Biesalu i okolicach mieszka zdecydowanie większa ilość ludzi uczciwych
niż tych, którzy nie odróżniają dobra od zła. Byłem przekonany, że
w zderzeniu z obłudą oraz szowinizmem, bez względu na czas i okoliczności, zawsze wygrywa uczciwość. Starałem się unikać ludzi opętanych złem, którzy stawali na mojej drodze.
Pomimo tak wielkiego obciążenia negatywnymi opiniami o Ukraińcach, moje działania dotyczące organizacji nauki języka ukraińskiego zostały uwieńczone sukcesem. Przy pomocy rodziców i samych dzieci punkt nauczania został otwarty. Na naukę języka ukraińskiego zapisało się 14 dzieci z klas IV, V, VI i VII. Na naukę języka
ukraińskiego uczęszczały dzieci z Biesala i okolicznych wsi. Lekcje
mogły odbywać się tylko w sobotę i po zakończeniu innych zajęć.
Największym obciążeniem było to, że trzeba było czekać nawet po 2
— 3 godziny. Pomimo tego, że pod koniec tygodnia dzieci były przemęczone, to frekwencja na lekcjach języka ukraińskiego była bardzo
dobra. Kierownik szkoły korzystając
ze
swych uprawnień
bardzo
często przychodził na hospitacje ze swoim
dużym psem.
Twierdził, że
na wszelki wypadek
musi
Rok szkolny 1958/59. Uczniowie Szkoły Podstawowej
mieć
pewnew Biesalu w oczekiwaniu na lekcję języka ukraińskiego.
Foto: Roman Cikuj.
go
obrońcę.
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Wiadomo było, że chodziło o zastraszenie dzieci i kompromitację
mnie jako nauczyciela. Pies kierownika był nie tylko postrachem dla
dzieci, ale i dorosłych.
Przeciwnikami nauki języka ukraińskiego w Biesalu oprócz władz
oświatowych, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, był miejscowy rzymskokatolicki ksiądz i jego najbliższy cywilny współpracownik. Jako przykład otwartego ataku może posłużyć incydent w pociągu. Pewnego dnia podczas powrotu z Olsztyna wraz z kolegą nauczycielem Czesławem Zielińskim wsiedliśmy do pociągu. W wagonie
jak zwykle było tłoczno. Dwoje nastolatków z Biesala ustąpiło nam
miejsca w przedziale. Kiedy usiedliśmy na zwolnionych miejscach,
odezwał się ksiądz z Biesala. Od razu zwrócił się do mnie i pretensjonalnym tonem zadał pytanie: „To Pan wprowadził ten nowy język
ukraiński w szkole?”.
Forma zadanego pytania i milczące oczekiwanie na odpowiedź
zaskoczyło mnie do tego stopnia, że nie wiedziałem, co powiedzieć.
Wyglądało na to, że w każdej chwili będę zlinczowany. Nadmieniam,
że do duchownych osób zawsze odnosiłem się z powagą i należytym
szacunkiem. Milczenie przerwał mój kolega Czesiek, który odpowiedział zapytaniem: „A co to księdza obchodzi. Proszę pilnować swoich spraw i starać się, aby ludzie nie schodzili na złą drogę”. Ksiądz
rozejrzał się po milczących pasażerach i też zamilkł. Pasażerami byli
mieszkańcy Biesala i okolic, którzy codziennie dojeżdżali do Olsztyna do pracy. Zdarzało się, że ludzie w niejasnych okolicznościach
ginęli podczas podróży pociągami. Jednym z nich był mój znajomy
i działacz Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego z sąsiedniej wsi Stare Jabłonki.
Całkiem inny stosunek do mojej osoby miał ksiądz proboszcz
Stanisław Ryłko z Gietrzwałdu, który dojeżdżał motocyklem uczyć
dzieci religii w naszej szkole. Lekcje religii tak samo odbywały się
po zakończeniu innych zajęć w poszczególnych klasach. Zdarzało
się, że po przeprowadzeniu religii w jednej klasie musiał czekać aż
skończą się zajęcia w innej klasie. Widząc, że kierownictwo w takiej
sytuacji nie zaprasza go do kancelarii szkoły, postanowiłem porozmawiać z księdzem i zaproponować mu gorącą herbatę. Odpowiedział, że bardzo chętnie skorzysta z mojej propozycji. Moje mieszkanie znajdowało się w budynku szkolnym. Już po pierwszym naszym
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spotkaniu dał się poznać jako osoba inteligentna, mądra i tolerancyjna. Powiedziałem mu, że kiedy zajdzie potrzeba, zawsze może skorzystać z mego mieszkania. Po kilku spotkaniach i ciekawych rozmowach zaprzyjaźniliśmy się. W odróżnieniu od księdza z Biesala
akceptował moje działania na rzecz zesłańców akcji „Wisła”. Po za
tym mieliśmy wspólne hobby, robienia zdjęć. Ja również skorzystałem z zaproszenia i odwiedzałem kilka razy miejsce zamieszkania
księdza proboszcza. Odległość między Biesalem a Gietrzwałdem wynosiła zaledwie trzy kilometry. Należy nadmienić, że Gietrzwałd jest
znany jako miejsce objawienia się Najświętszej Maryi Panny w 1877
roku. Tę miejscowość odwiedzałem o wiele lat wcześniej podczas odbywających się tam odpustów. Odwiedzanie mieszkania księdza proboszcza i pracowni fotograficznej było dla mnie czymś nowym.
Moja bliska znajomość z księdzem proboszczem Stanisławem
Ryłko w tak znakomitej miejscowości Gietrzwałd nie uszła uwadze
moim przeciwnikom i donosicielom. Długo nie trzeba było czekać
na donos do władz o moich kontaktach z, jak to nazywano, klerem.
Chociaż jak na te czasy był to bardzo poważny zarzut, jednak niezręczny do publicznego rozpatrywania. Od 1956 roku poprawiły
się stosunki między władzą a Kościołem Rzymskokatolickim. Moją
sprawę rozpatrywano dyskretnie w gabinetach władzy. Na wezwanie telefoniczne zgłosiłem się w Wydziale Oświaty PPRN w Ostródzie, gdzie oczekiwał na mnie przedstawiciel Komitetu Powiatowego PZPR, Inspektor Oświaty i nieznane dwie osoby. Jak się później
okazało, byli to funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Na wstępie
powiedziano mi, że jako nauczyciel nie spełniam aktualnych wymogów ustrojowych. Odpowiedziałem, że tylko zdemoralizowany element społeczny może wobec mnie wysuwać takie wnioski w swoich
donosach. Jeżeli ta bezpodstawna nagonka ze strony szowinistycznych urzędników nie zakończy się, to zwrócę się o pomoc nawet do
organizacji międzynarodowych. Jeden z tych panów zapytał, jakie
to są organizacje. Odpowiedziałem że te, które zajmują się obroną
pracującego ludu. Po zachowaniu się i zadawanych pytaniach moich
rozmówców można było zauważyć, że ta rozmowa jest nagrywana.
Po rozmowie w zasadzie nic się nie zmieniło. Dlatego zwróciłem się
do redakcji „Naszego Słowa” o zainteresowanie się problemami na-
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uki języka ukraińskiego w Biesalu. Po pewnym czasie otrzymałem
odpowiedź, że redakcja zajęła się przedstawionymi problemami.
Jak się okazało, moją sprawę przekazano władzom oświatowym na
szczeblu wojewódzkim. W dniu zakończenia roku szkolnego o godz.
8.00 otrzymałem telefoniczne wezwanie do natychmiastowego zgłoszenia się w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Kierownik szkoły polecił mi w pierwszej kolejności rozdać swoim uczniom świadectwa i jechać najbliższym pociągiem do Olsztyna. Miałem zaledwie pół godziny, aby rozdać swojej klasie świadectwa i najlepszym uczniom nagrody książkowe. Nie umożliwiono mi
przekazania swoich uwag i wniosków dotyczących przebiegu nauki.
Jedyne, co mogłem zrobić, to poinformować o wezwaniu do Kuratorium Oświaty w bardzo pilnej sprawie.

Odpowiedź Redakcji na moją interwencję dotyczącą nauki jęz. ukraińskiego w Szkole Podstawowej w Besalu.

Rodzice i dzieci byli w poważnym stopniu zakłopotani. Takiej
sytuacji nigdy nie było, aby w dniu oficjalnego zakończenia roku
szkolnego nie było wychowawcy. Rodzice i dzieci chcieli oficjalnie podziękować za mój wkład w nauczanie i wychowanie w szkole. Swoje podziękowania wyrazili jedynie w formie wiązanek kwiatów przekazanych mi podczas wręczania świadectw. Wielu z nich
odprowadziło mnie na dworzec, aby porozmawiać na temat dalszej
pracy i nauki w szkole. W trakcie odprowadzania mnie na dworzec
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rodzice pozytywnie wyrażali się o mojej pracy i opiece nad ich dziećmi w szkole i po za zajęciach. Należy nadmienić, że wyrażeniem
szczególnego podziękowania dla nauczycieli była ilość wręczanych
wiązanek kwiatów. W tych czasach wyrażanie swojej wdzięczności
odbywało się spontanicznie i przez osobiście wykonane wiązanki
kwiatowe.
Wyznaczenie terminu wezwania na rozmowę do Kuratorium
w dniu zakończenia roku szkolnego było celowe i dla mnie poniżające. W Kuratorium pani M. w obecności dwóch osób, w tym przedstawiciela związków zawodowych, ostro wzięła mnie w obroty. Na
wstępie zarzuciła mi, że niepotrzebnie piszę o swoich problemach
do Warszawy. Dodała, że od rozwiązywania problemów „...jesteśmy
my, a nie Warszawa...”. Kiedy odpowiedziałem, że właśnie to widzę,
wówczas mocno się zdenerwowała i powiedziała, że moje zachowanie niegodne jest nauczyciela. Dodatkowo za wszelką cenę starała się
udowodnić, że mam antysocjalistyczne poglądy. W końcu sam się
zastanawiałem, dlaczego zawsze wyjeżdżają z tym socjalistycznym
ustrojem i nie mogłem znaleźć właściwej odpowiedzi.
Kiedy umożliwiono mi coś powiedzieć, zacząłem wymieniać swoje zaangażowanie i osiągnięcia w pierwszym roku szkolnym 1958/59
pracy w Biesalu. Na wstępie powiedziałem, że mam dobre wyniki
nauczania w szkole, potwierdzone kilkakrotnymi kontrolami przedstawicieli Inspektoratu Oświaty w Ostródzie. Brałem bezpośredni
udział w organizacji i prowadzeniu lekcji w Szkole Podstawowej Dla
Pracujących w Biesalu.
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mieszkańców
na możliwość otrzymywania kredytów, byłem współzałożycielem Spółdzielni
Oszczędnościowo Pożyczkowej w Biesalu. W uznaniu
tej działalności zostałem wyRok 1959. Zakończenie roku szkolnego
brany społecznym przewod- w Szkole Podstawowej w Biesalu. Ilość
niczącym tego banku, bez wręczonych kwiatów, świadczyło o szajakiejkolwiek rekompensa- cunku do mnie rodziców i dzieci. Archity finansowej i materialnej. wum własne.
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Jedynie otrzymałem kredyt na kupno motocykla na ogólnych
zasadach.
Jestem współzałożycielem pierwszego w kraju Klubu Inteligencji
Wiejskiej w Biesalu. Klub ten nie tylko ożywił działalność miejscowego Domu Kultury, ale całe środowisko. Praca klubu jest pozytywnie oceniana przez władze terenowe, media i miejscowe środowisko. W naszej szkole zorganizowałem Spółdzielnię Uczniowską.
Wspólnie z kolegą nauczycielem Czesławem Zielińskim organizujemy różnego rodzaju imprezy kulturalno-oświatowe dla dzieci oraz
wycieczki krajoznawczo-wychowawcze. Kiedy chciałem wymieniać
dalsze swoje działania na rzecz szkoły i środowiska, które absolutnie nie przeczą ideałom socjalizmu, pani M. z przekąsem powiedziała „wystarczy”.
Na zakończenie powiedziała, że moje zachowanie i łzy w oczach
świadczą o negatywnym wpływie na młodzież szkolną. Dodała, że
trzeba się zastanowić, czy może pan pracować jako nauczyciel. Na
tym kończymy naszą rozmowę i zastanowimy się, w jaki sposób rozwiązać stworzone przez pana problemy. Po tym służbowym spotkaniu, poniżony wracałem do domu. Nie mogłem zrozumieć, o co właściwie chodzi. To jakaś paranoja, żeby być karanym przez przedstawicieli władz terenowych za to, że realizuję uchwały centralnych
władz państwowych. Mój pobyt w Kuratorium Oświaty w Olsztynie
pogłębił wiedzę na temat psychicznego wykańczania ludzi. Na własnej skórze przekonałem się, jak wyrafinowane metody stosuje się do
niszczenia zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka.
Po kilku dniach skontaktowałem się z wizytatorem do spraw nauczania języka ukraińskiego Leonem Szczyrbą. Pan wizytator zaprosił mnie do swego domu w Olsztynie. Nie było w tym nic dziwnego, gdyż podczas pobytu na moich lekcjach języka ukraińskiego
w Biesalu zapraszał mnie do siebie. Podczas spotkania opowiedziałem o przebiegu rozmowy z panią M. w jej gabinecie. Pan wizytator
powiedział, że nic dobrego po tej pani nie można się spodziewać.
Niektórzy pracownicy nie tylko, że nie kryją swego niezadowolenia
z organizacji punktów nauczania języka ukraińskiego ale utrudniają
pracę wizytatorowi do tych spraw. Sam zastanawia się, jak długo uda
mu się pracować w tak nieprzychylnych warunkach.
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Rzeczywistość potwierdziła te obawy. Wizytatorzy do spraw nauczania języka ukraińskiego w Kuratorium Oświaty w Olsztynie nad
podziw często się zmieniali.
Pomimo nieprzyjemności w stosunkach z władzą oświatową na
szczeblu wojewódzkim, zakończenie roku szkolnego uważałem za
udane. Wszelkie kontrole i sprawdziany ze strony władz oświatowych
oraz oceny rodziców potwierdziły dobre wyniki w nauczaniu. Tak
samo bardzo dobre wyniki osiągnąłem jako kierownik i nauczyciel
wieczorowej Szkoły Podstawowej Dla Pracujących w Biesalu. Władze
oświatowe zlecając mi dodatkowe obowiązki myślały, że nie podołam i skompromituję się w oczach dorosłych ludzi. Jak się okazało,
komisja egzaminacyjna przygotowana była na ostrą selekcję zdających egzamin z obowiązkowych przedmiotów. Moi podopieczni na
taką możliwość byli przygotowani. Podczas egzaminu wykazali się
dobrze opanowanym materiałem z tych przedmiotów. Dzięki wytrwałej pracy i pozytywnemu podejściu do nurtujących problemów
środowiska, zdobyłem uznanie mieszkańców Biesala i okolic. Doszło
do takich sytuacji, że często o mnie mówiono „...nauczyciel jest bardzo pracowity i porządny, tylko szkoda, że jest Ukraińcem...”. Nie
dochodziłem, dlaczego im było „szkoda”. Czy dlatego, że byłem dyskryminowany, czy z innych powodów. Dla mnie miało znaczenie to,
że zostałem zaakceptowany przez większość mieszkańców. Ważne
było to, że wszelkie próby przedstawienia mnie w złym świetle przez
bezbożników i szowinistów, były nieudane.
W działalności na rzecz swoich rodaków też osiągnąłem pewne
wyniki. Przede wszystkim skierowałem swoich uczniów do Ukraińskiego Liceum w Bartoszycach. Pod swoją opieką miałem dwa punkty
nauczania języka ukraińskiego, w Szkole Podstawowej w Biesalu i Mańkach, gdzie cotygodniowo dojeżdżałem 7 km na
motocyklu.
1962 rok. Kolejka do egzaminów ustnych
Każdego roku w latach z jęz. ukraińskiego w Liceum Pedagogicz1959–1963, przywoziłem nym w Bartoszycach. Foto: Roman Cikuj.
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kilkoro uczniów na egzaminy wstępne z języka ukraińskiego do Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach.
W działalności kulturalno-oświatowej otrzymywałem pomoc od
doświadczonego działacza Ukraińskiego Towarzystwa SpołecznoKulturalnego z Ostródy, Eugeniusza Mohyły. W naszej działalności
staraliśmy się łamać stereotypy dotyczące Ukraińców. Członkami
jego zespołu pieśni i tańca byli Ukraińcy, Polacy i inne narodowości.
Zespół ten znany był nie tylko na terenie powiatu, ale całego kraju.
Poza tym bardzo często organizowaliśmy kulturalno-oświatowe
imprezy oraz zabawy taneczne, w których uczestniczyła młodzież
z Ostródy i ościennych powiatów. Bardzo szybko okazało się, że

Fragment artykułu Redaktora Mikołaja Siwickiego w gazecie „Nasze Słowo” m.in. na temat zaangażowania nauczycieli w przygotowaniu kadry
nauczycielskiej języka ukraińskiego.
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nasze działania w poznawaniu prawdy o Ukraińcach były zwalczane przez zdemoralizowany element. Zawsze tak było i nadal tak jest,
że wyrzutek społeczny nie mając czym zaimponować, zdobywa karierę i pieniądze lizusostwem, zdradą, donosicielstwem i wszelkiego
rodzaju stereotypami.
W powołaniu i działalności Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Biesalu duże zaangażowanie wykazał miejscowy lekarz Józef Pawnik, rolnik Piotr Kantor, Nadzieja Baworowska
i inni. Dzięki naszej działalności mieszkańcy Biesala i okolic po raz
pierwszy w historii mogli obejrzeć w miejscowym Domu Kultury
dwugodzinny program artystyczny poświęcony wielkiemu ukraińskiemu poecie Tarasowi Szewczence. W programie przedstawiono
niepodważalną prawdę o ukraińskim narodzie. To właśnie na tej imprezie ludzie usłyszeli słowa wielkiego ukraińskiego proroka, deklamowane w języku polskim i ukraińskim przez uczniów miejscowej
szkoły.
Miejscowy zespół mandolinistów wynagradzano wielkimi brawami za wykonanie ukraińskich pieśni oraz melodii. Ten ponad dwugodzinny program był antidotum na truciznę przekazywaną ludziom
przez środki masowego przekazu oraz pojedyncze zdemoralizowane osoby.
Uczniowie języka ukraińskiego Szkoły Podstawowej w Biesalu i Mańkach, chętnie występowali przed publicznością nie tylko w swoim środowisku. Aktywnie uczestniczyli w różnych imprezach powiatowych
i wojewódzkich.
Moja
działalność na rzecz
mniejszości ukraińskiej pozytywnie
była oceniana przez
dzieci, rodziców,
oraz kierownictwo Ukraińskiego
Towarzystwa Społeczno-Kultural- Rok 1960. Uczniowie języka ukraińskiego z Biesala
nego. Uważam, że i Maniek uczestniczący w przeglądzie zespołów arskierowanie mnie tystycznych w Ostródzie. Foto: Roman Cikuj.
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w lipcu 1959 roku na miesięczny kurs języka ukraińskiego do Kijowa było w pełni uzasadnione. Tam poszerzyłem swoją wiedzę z języka ukraińskiego oraz rzeczywistości komunistycznego reżimu. To,
co na miejscu zobaczyłem było
przeciwieństwem tego, co przekazywano nam w szkole i w środkach masowego przekazu.
Wy p o cz y nek
podczas
wakacji
wykorzystywałem jak zawsze
przy nasilonych
pracach polowych
w gospodarstwie
rolnym rodziców.
Jednak nie zaniechałem
działal- Rok 1960. Kierownictwo społeczne Wiejskiego
ności społecznej Domu Kultury w Biesalu. Od lewej Czesław Zielińw Wiejskim Domu ski, Stanisław Jeziorny i Roman Cikuj. Archiwum
Kultury w Biesalu. własne.
Moja współpraca z działaczami Domu Kultury Stanisławem Jeziornym i nauczycielem Czesławem Zielińskim przynosiła dobre wyniki.
Nasze inicjatywy na rzecz środowiska były akceptowane i skupiały
dużo zwolenników. W opracowywanych programach działalności
Wiejskiego Domu Kultury uwzględniano elementy kultury ukraińskiej i innych narodowości.
Każdy mieszkaniec Biesala i okolic miał możliwość bezpłatnie
uczestniczyć i korzystać z różnych form działalności kulturalnoświatowej. Staraliśmy się dostosować programy dla dzieci w wieku
szkolnym, młodzieży i dorosłych włącznie z oglądaniem programu telewizyjnego. Należy pamiętać, że w tych czasach telewizor był
czymś wyjątkowym. Realizacja opracowanych programów i bieżących planów wymagała odpowiednich funduszy, których zawsze
brakowało. Dlatego młodzież zaproponowała powołanie organizacji
młodzieżowej. W ustroju socjalistycznego reżimu można było korzystać tylko z tych organizacji, które były powoływane i akceptowane
przez najwyższą centralną władzę. Doszliśmy do wniosku, że jedyną
organizacją, która w swoim programie uwzględnia problemy wiejskie
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był Związek Młodzieży Wiejskiej. Natomiast uczniowie szkoły zaproponowali uaktywnić działalność Związku Harcerstwa Polskiego. Na
spotkaniu wszystkich zainteresowanych osób i działaczy podjęto decyzję organizacyjne z wyznaczeniem odpowiedzialnych za realizację
wypracowanych zadań.
Kierowanie całością pracy Wiejskiego Domu Kultury powierzono
Stanisławowi Jeziornemu. Związkiem Harcerstwa Polskiego kierował
nauczyciel Czesław Zieliński. Mnie powierzono pracę z młodzieżą
oraz opiekę nad miejscową organizacją Związku Młodzieży Wiejskiej. W bardzo krótkim czasie na Powiatowym Zjeździe Delegatów
w Ostródzie powierzono mi funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMW w Ostródzie. Funkcja ta była społeczna i odpowiedzialna. Zapotrzebowanie na pomoc i dojazdy przedstawiciela
organizacji młodzieżowej do poszczególnych wsi było bardzo duże.
Starałem się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej. Dobrze znałem wiejskie problemy, gdyż urodziłem się na wsi i nadal mieszkałem. Poza tym w konkretnych miejscowościach miałem możliwość
poprzez kontakty z młodzieżą, nawiązać współpracę ze swoimi rodakami. Moje poglądy w przedstawianiu Ukraińców, jako normalnych i pokrzywdzonych obywateli państwa nie podobały się przedstawicielom komunistycznej władzy. Władza wszelkimi metodami
nie ustawała w oszczerstwach i pomówieniu ludności ukraińskiej.
W ten sposób chciała usprawiedliwić dokonywane masowe zbrodnie
w ramach akcji „Wisła”. Wszystkie uzasadnienia czy usprawiedliwienia tego haniebnego czynu mijały się z prawdą.
Ja, moja rodzina, sąsiedzi i setki tysięcy etnicznych Ukraińców zostaliśmy pomówieni, oskarżeni i ukarani zesłaniem w 1947 roku bez
jakiegokolwiek pisemnego uzasadnienia wyroku, a majątek w całości
skonfiskowano. Pomówienia i bezpodstawne oskarżenia w masowych
środkach przekazu i wszelkiego rodzaju spotkaniach ciągle trwają.
Za życia nie otrzymaliśmy dokumentu, że jesteśmy ukarani zesłaniem za konkretne przestępstwa. Domaganie się naprawienia wyrządzonych krzywd w ramach akcji „Wisła” uważa się za bezpodstawne.
Wniosek jest taki, że wszelkie morderstwa, rabunki, konfiskaty majątku i deportacja jest bezpodstawna. Założenia szowinistów wobec
etnicznej ludności ukraińskiej w Polsce są do końca realizowane bez
względu na zachodzące zmiany polityczne w kraju i na świecie. Na
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pewno nic z tego dobrego nie wyniknie. Widocznie bardzo władzy
zależy na tym, aby podtrzymywać nienawiść do Ukraińców. Tylko
w ten sposób można usprawiedliwiać się za dokonane i przemilczane zbrodnicze czyny na niewinnej ukraińskiej ludności w ramach
akcji „Wisła”.
Tam, gdzie był klimat do dyskusji na trudne tematy, nie ukrywałem swoich poglądów i zło nazywałem złem, a obłudę nazywałem
obłudą. Uważałem, że to normalne, kiedy ludzie interesują się poglądami innych osób tym bardziej tych, z którymi na co dzień się spotykają. To samo dotyczy zwracania się o pomoc, porady i wyjaśnienie
niezrozumiałych zjawisk czy zachowań innych osób.
Na uwagę zasługuje fakt, kiedy w gronie kilku osób zapytano mnie
czy wierzę w Boga, poprosiłem o informację, jakie kryteria należy
spełniać, aby udowodnić, że dana osoba jest wierząca. Odpowiedziano mi, że należy chodzić do prawdziwego kościoła. Odpowiedziałem,
że osobiście znam kilkanaście prawdziwych wyznań religijnych oraz
prawdziwych świątyń i Domów Bożych. Osobiście uważam, że każda wiara w Jedynego Boga i każdy Dom Boży jest prawdziwy. Natomiast moja wiara oparta jest nie tylko na konkretnym wyznaniu religijnym, ale na przestrzeganiu Przykazań Bożych.
Niektórzy twierdzą, że partyzanci Ukraińskiej Powstańczej Armii
zabili generała i dlatego zostaliśmy ukarani deportacją w ramach akcji „Wisła”. UPA walczyła przeciwko władzy ludowej w Polsce i ZSRR,
a miejscowa ludność wspierała partyzantów. Powiedziałem, że mam
wątpliwości do podanej wersji śmierci generała. Uważam, że to niemożliwe, aby wiceminister Obrony Narodowej w stopniu generała
bez odpowiedniego zabezpieczenia jeździł samochodem po terenie,
na którym grasują partyzanci. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że UPA
walczyła z komunistyczną władzą, to dlaczego deportowano w ramach akcji „Wisła” komunistów, którzy sprzyjali władzy. Na terenie
naszej gromady w miejscowości Tomaszyn mieszka i działa deportowany komunista towarzysz P. S.
W 1959 roku na powiatowej konferencji delegatów Ukraińskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Ostródzie zadawano różne
pytania. Między innymi deportowany komunista, towarzysz J.P., zamieszkały w miejscowości Mały Gil zabierając oficjalnie głos z trybuny, zadał obecnym przedstawicielom władzy pytanie jakim prawem
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on, jako aktywny komunista został deportowany w ramach akcji
„Wisła”. Wszyscy uczestnicy konferencji z zaciekawieniem oczekiwali na autorytatywną odpowiedź. Jednak przedstawiciele władzy
zignorowali pytanie i nie dali żadnej odpowiedzi. Jak widać na temat mniejszości ukraińskiej i akcji „Wisła” nikt oficjalnie nie chce
się wypowiadać. W ten sposób rodzą się następne pytania, dlaczego
brak jednoznacznej i oficjalnej odpowiedzi.
Moje poglądy i sposób zachowania się w każdym czasie i miejscu
były akceptowane. Wszędzie starałem się zachować umiar i rozsądek.
Coraz więcej osób zaczęło się zastanawiać w czyim interesie wszelkiej
maści szowiniści sieją nienawiść. W miejscach publicznych wszelka
dyskusja mogła odbywać się tylko zgodnie z linią partii. Wszelkie
odchylenia w interpretacji zagadnień były tępione włącznie z wyciąganiem konsekwencji. Poważne i prawdziwe rozmowy odbywały się
w zaufanym gronie osób ale i tam zdarzały się „wpadki” organizowane przez donosicieli. Najbardziej przykre było to, że wśród tego
robactwa byli młodzi ludzie. Wśród nich tacy, których rodzice tak
samo byli dotknięci deportacją w ramach akcji „Wisła” jak ci, na których donosili.
Uczciwa i wysoka ocena mojej pracy przez młodzież z okolicznych miejscowości umożliwiła mi uczestniczyć w zjazdach delegatów.
Miałem możliwość uczestniczyć jako delegat w III Wojewódzkim
Zjeździe Delegatów ZMW w Olsztynie oraz w II Krajowym Zjeździe
Związku Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. Dzięki swemu zaangażowaniu w pacy z młodzieżą miałem różne propozycje wchodzenia
w struktury organizacyjne. Jednak zdawałem sobie sprawę, że dygnitarze partyjni i funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa będą utrudniali mi w tych strukturach pracować. Po za tym uważałem, że mam
wystarczającą ilość funkcji i obowiązków, z których należy się uczciwie wywiązać. Wszędzie gdzie było to możliwe, włącznie ze zjazdami delegatów wszystkich struktur organizacyjnych, przekazywałem
ustnie lub na piśmie problemy nurtujące młodzież miejską i wiejską.
Moja praca i działalność społeczna w szkole, na terenie gminy i powiatu, pozytywnie była oceniana przez młodzież szkolną oraz młodych i dorosłych mieszkańców okolic. Moje osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej miały wpływ na osiągnięcia całej
szkoły. Osiągnięcia w Domu Kultury i na rzecz całego środowiska
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pozytywnie wpływały na ocenę pracy władzy terenowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa. W ocenie przedstawicieli władzy
moją największą „wadą” było to, że za bardzo angażuję się w sprawy deportowanej mniejszości ukraińskiej. Wielu z nich zastanawiało się, w jaki sposób uniemożliwić mi te kontakty. W pierwszej kolejności postanowiono jak to mówili „...wycisnąć z niego wszystkie
soki...” w pracy zawodowej i działalności społecznej. Jeżeli nie zrezygnuje z działalności na rzecz Ukraińców to zawsze znajdzie się sposób kompromitacji czy innej eliminacji z życia publicznego.

Deklaracja zawarta w programie ZMW była zgodna z moimi, osobistymi
zasadami.

Próby kompromitacji i okaleczenia przez nieznane mi osoby miałem okazję już poznać. Zmieniłem się jedynie w tym, że stałem się
bardziej ostrożny. O swoich problemach i spostrzeżeniach opowiedziałem działaczowi UTSK Eugeniuszowi Mohyle z Ostródy. Uważałem go za doświadczonego człowieka, który tak samo był prześladowany i poznał metody znęcania się nad niewinną ludnością bez
względu na pochodzenie. Poinformowałem go, że od samego początku mego zatrudnienia należę do Związku Nauczycielstwa Polskiego, który ma za zadanie udzielać wszelkiej pomocy i bronić
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pokrzywdzonych nauczycieli. W mojej sytuacji, pomimo systematycznie płaconych składek członkowskich, potrzebnej pomocy nie
otrzymuję. Dowiedziałem się, że nawet przedstawiciele ZNP boją
się ze mną rozmawiać, aby nie być posądzonymi o sprzyjanie Ukraińcom. Zdaję sobie sprawę, że ci, co stali w mojej obronie, a raczej
przedstawili prawdę wobec zarzucanych mi czynów, ponosili przykre konsekwencje. Nawet mój kolega nauczyciel Czesław Zieliński za
oficjalne potwierdzenie, że kierownik szkoły wraz z żoną namawiali
go, aby mnie, jako Ukraińca przy każdej okazji poniżać oraz unikać,
został ukarany przeniesieniem do innego powiatu.
Oczywiście zarzucono mu, że na bieżąco nie rozliczył się ze zbiórki
pieniędzy od uczniów. Jednak sprawa miała zasadniczy podtekst. Jeżeli uczciwy Polak zezna prawdę, która przemawia na korzyść Ukraińca, to staje na straconej pozycji. W tych okolicznościach musi się
liczyć z tym, że będzie ukarany. Po kilku takich rozmowach kolega
Eugeniusz Mohyła powiedział, że jedynym wyjściem jest wstąpienie do partii. Taką propozycję od sekretarza miejscowej organizacji partyjnej już otrzymałem. Jednak uważam, że ta propozycja ma

Legitymacja członkowska Związku Nauczycielstwa Polskiego.
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charakter dwuznaczny. Nie przyjmują mnie ze względu na moje poglądy polityczne tylko, że jestem im potrzebny, ze względów prestiżowych. W oczach większości społeczeństwa przynależność partyjna
nie budziła zaufania.
Odpowiedział, że tym bardziej trzeba podpisać deklarację o wstąpieniu. Oni wykażą się wynikami dobrej pracy w środowisku, a ja
będę miał ochronę, tak jak to jest w środowiskach przestępczych organizacji. Jeszcze dużo na ten temat rozmawialiśmy i w końcu wyszło, że jednak w mojej sytuacji innego wyjścia nie ma. Po długim
zastanowieniu się i przykrych doświadczeniach w tak krótkim czasie swojej pracy i działalności 25 września 1960 r. otrzymałem partyjną legitymację.
Zaangażowanie w działalności kulturalno-oświatowej i na rzecz
młodzieży wiejskiej umożliwiało mi aktywne uczestniczenie w strukturach Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Pozytywna ocena mojej pracy i działalności społecznej wśród mieszkańców niepokoiła funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i partyjnych
dygnitarzy.
Zmiany polityczne w 1956 roku umożliwiły mniejszości ukraińskiej przedstawienie władzy swoich problemów oraz sposobów ich realizacji. Do sukcesu tych przemian należy zaliczyć powołanie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Oficjalnie umożliwiono
naukę języka ojczystego oraz działalność kulturalno-oświatową z zaznaczeniem „socjalistyczną w treści”. Tym magicznym określeniem
„opiekunowie” Towarzystwa manipulowali w zależności od humoru,
samopoczucia i innych emocji. Problem był w tym, że sami nie wiedzieli, co to oznacza. Na zebraniach członków UTSK w poszczególnych miejscowościach, bardzo często przedstawiano problemy deportowanej ludności, które przedstawiciele władzy ignorowali. Problemy
te przekazywałem ustnie i na piśmie jako delegat na konferencjach
powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych. Potrzebami mniejszości ukraińskiej władza partyjna i państwowa nie była zainteresowana. Dla władzy problemem była sama mniejszość ukraińska, a szczególnie ci z akcji „Wisła”. Przedstawiciele władzy problemy te na swój
sposób po cichu likwidowali razem z działaczami, którzy to zgłaszali.
Nic dziwnego, że postulaty ciągle powtarzały się na wszystkich
konferencjach i zawsze były aktualne. Najważniejsze z nich to:
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Mandat na Krajowy Zjazd UTSK w 1960 roku.

— powrót w rodzinne strony i zwrot skonfiskowanego przez państwo majątku
— możliwość nauczania języka ukraińskiego we wszystkich typach
szkół
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— zezwolenie na wykonywanie praktyk religijnych w języku
ojczystym
— wydawanie czasopism w języku ukraińskim
— nadawanie programów radiowych w języku ukraińskim
— w strukturach państwowych zatrudnić pełnoprawnych przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych, mniejszości ukraińskiej
— wstrzymać się od kłamstw, oszczerstw i obrażania narodu
ukraińskiego
— zaprzestania dyskryminacji ludności ukraińskiej we wszystkich
dziedzinach życia
— rehabilitacja bezpodstawnie deportowanej ludności w ramach
akcji „Wisła”
— umacniać i rozwijać bazę kształcenia nauczycieli języka ukraińskiego w Liceum Pedagogicznym w Bartoszycach
— przydział odpowiednich pomieszczeń na działalność Zarządów
Powiatowych UTSK i Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie.
Po burzliwych wydarzeniach w 1956 roku bardzo szybko nastąpiło odejście władz od politycznej odnowy. Zaostrzono kurs wobec
ludności ukraińskiej poprzez inwigilację i zastraszanie. Ograniczano statutową działalność Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Nastąpiły jedynie zmiany personalne i nazwy np. Urząd
Bezpieczeństwa Publicznego zmieniono na Służbę Bezpieczeństwa.
Organ ten podlegał strukturom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tak samo jak Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
W rzeczywistości mieliśmy dwóch specyficznych „opiekunów”. Na
szczeblu powiatowym „opiekunami” UTSK był Wydział Spraw Wewnętrznych Powiatowej Rady Narodowej i Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostródzie. Na szczeblu wojewódzkim analogicznie, Urząd Spraw Wewnętrznych Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej i Komitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie. O działalności mniejszości ukraińskiej i kół UTSK bezpośrednio w poszczególnych miejscowościach każdy, kto chciał, wydawał
własną opinię. Najczęściej były one negatywnie podsycane środkami
masowego przekazu i osobami zainteresowanymi w sianiu nienawiści między ludźmi.
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Zdarzało się, że „opiekunowie” nie zawsze mieli takie same zdanie
na temat działalności Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego oraz ich działaczy. Można było zauważyć między nimi rywalizację, kto z nich jest bardziej „opiekuńczy” i bardziej socjalistyczny
w treści. Nieporozumienia między funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa i PZPR negatywnie odbijały się na działalności UTSK.
Wstąpienie do partii nie zmieniło moich poglądów ideowo-politycznych oraz wrażliwości na ludzkie krzywdy. Byłem świadomy, kiedy podejmowałem decyzję o zdobyciu zawodu nauczyciela w komunistycznym Liceum Pedagogicznym w Mrągowie. Tak samo w wolnym czasie po zajęciach lekcyjnych w szkole jechałem pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym. Swoją pracą tak samo jak rodzice wspieraliśmy komunistyczny reżim obowiązkowymi dostawami
płodów rolnych. Należy pamiętać, że gospodarstwo rolne, w którym
nas osadzono, było własnością państwa. Za nie wywiązanie się z narzuconych planów dostaw, groziło więzienie. Zesłańca akcji „Wisła”
można było pod byle pretekstem wsadzić do więzienia a nawet bezkarnie zabić. Usprawiedliwienie było jedno, „to banderowiec”. Propaganda szowinistyczna była na tyle skuteczna, że w końcu sami pokrzywdzeni deportacją akcji „Wisła” uwierzyli, że są przestępcami.
Przedstawiciele władzy przy pomocy szowinistycznych elementów
dawały do zrozumienia, że sam fakt być Ukraińcem i do tego grekokatolikiem lub prawosławnym jest już przestępstwem. Takiego obciążenia wiele osób w różnym wieku nie wytrzymywało psychicznie
i fizycznie. Dlatego całymi rodzinami zmieniano swoje wyznania religijne, imiona i nazwiska.
Na domiar złego wśród deportowanej ludności znajdowali się zwyrodnialcy, którzy za ochłapy w postaci wątpliwej kariery czy nędznej
zapłaty, niszczyli swoich rodaków. Doszło do tego, że nikt się nie bronił i do wszystkiego się przyznawał. Sam byłem w takich okolicznościach, że nie odważyłem się zaprzeczyć, że moja rodzina miała coś
wspólnego ze śmiercią generała. Moim szczęściem było to, że w gronie Polaków byli tacy, którzy nie żałowali generała, bo był radzieckim
komunistą. Ci bardziej agresywni nie dawali za wygraną i twierdzili,
że to powinni zrobić Polacy a nie banderowcy.
Zachowując godność i wrażliwość na ludzkie krzywdy po zakończeniu służby wojskowej włączyłem się w wir życia zawodowego
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i społecznego. Warunki materialne nie były najlepsze. Po wyjściu
z wojska z kilkuletnim stażem moja zasadnicza pensja wynosiła siedemset pięćdziesiąt złotych.

Obciążony obowiązkami działalności społecznej, pracy zawodowej i dojazdem 14 km do rodziców musiałem się zadłużyć, aby kupić używany motocykl WFM. Za motocykl musiałem zapłacić czternaście tysięcy złotych. Ci, co mieli talony, kupowali nowy motocykl
WFM za siedem tysięcy zł. Kolega z sąsiedniej wsi powiedział, że pomoże mi w zakupie motocykla. Pojechaliśmy do Ostródy i tam kierownik jednego z wydziałów Powiatowej Rady Narodowej, z wielkiej
łaski, sprzedał po paskarskiej cenie motocykl. Tak budowano dobrobyt w komunistycznym ustroju dla szczególnie zasłużonej grupy osób, stojącej na straży sprawiedliwości społecznej. Społeczeństwu rzucano zastępcze tematy, o zagrożeniu ze strony zachodu i wewnętrznych wrogów, a sami zajmowali się korupcją.
Od pierwszych dni po powrocie z wojska i podjęcia pracy w Szkole
Podstawowej w Biesalu co pewien czas obciążano mnie dodatkowymi obowiązkami. Kierownictwo szkoły i Wydział Oświaty w Ostródzie swoje decyzje uzasadniali tym, że jestem samotny, nie muszę
martwić się rodziną. Dlatego więcej czasu powinienem poświęcać na
prace społeczne. Jednak nie było to prawdą, bo przy każdej rozmowie o zatrudnieniu prosiłem o szkołę z możliwością częstego dojazdu do schorowanych rodziców. Stawiane wymagania nie odbiegały
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od moich możliwości intelektualnych. Jednak realizacja tych zadań
bez środka lokomocji pochłaniała dużo czasu. Szczególnie dużo czasu na dojazdy trzeba było poświęcać na odwiedzanie patologicznych
rodzin w okolicznych wsiach, których dzieci miały problemy w nauce. Moje pisemne i ustne prośby o talon na motocykl pozostawały
bez odpowiedzi.
Nikt nie zwracał uwagi na moje uzasadnienia. Oprócz lekcji
w szkole podstawowej byłem zobowiązany kierować i prowadzić lekcje w Wieczorowej Szkole Podstawowej dla Pracujących w Biesalu.
Bardzo często kierowane do mnie pisma miały podstawowe błędy
w datowaniu. Zdarzało się, że sam nie wiedziałem, kiedy pracuję za
pieniądze, a kiedy za darmo. Wiele bardzo ważnych i odpowiedzialnych spraw zlecano mi ustnie, bez konkretnego pisemnego potwierdzenia. Między innymi obowiązek wykonywania funkcji kierownika Szkolmy Podstawowej dla Pracujących. Bez odpowiedniego pisma
przydzielono mi funkcję pełniącego obowiązku kierownika Szkoły
Podstawowej w Biesalu. Sytuacja taka wynikła, kiedy dotychczasowy
kierownik, w ciągu roku szkolnego, wyprowadził się wraz z rodziną
z Biesala do innego powiatu. Wówczas Inspektor Oświaty w Ostródzie wezwał mnie do swego gabinetu i ustne zobowiązał do pełnienia
tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji. Dodał, że jest to funkcja społeczna i mieści się w zakresie moich obowiązków. Powiedział, że moja
praca na tym stanowisku będzie pod szczególnym nadzorem władz
powiatowych. Łącznikiem między mną a Inspektoratem Oświaty będzie kierownik Szkoły Podstawowej z Samborowa.
Trudno było zrozumieć dlaczego kierownik szkoły oddalonej od
Biesala czterdzieści kilometrów miał pełnić nadzór, a nie kierownik
szkoły w sąsiedniej miejscowości. Czyżby władzy brakowało zaufanych osób do pełnienia nadzoru nad osobami takimi jak ja. Z tym
opiekunem, który czasami przyjeżdżał na kontrolę bardzo dobrze
się dogadywaliśmy.
Nawet współczuł mi, że wszystko, co robię, praca zawodowa, działalność społeczna i życie osobiste musi być pod ścisłym nadzorem
i kontrolą. Jednak, kto bierze za pełnienie tych obowiązków pieniądze, nie miałem śmiałości pytać. Zobowiązywano mnie, w ostatniej
chwili, do uczestnictwa w komisjach egzaminacyjnych dla eksternów
w zakresie Szkoły Podstawowej w różnych miejscowościach.
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Fragment pisma, bez określenia jednoznacznej daty mego zatrudnienia.

Z dokumentu wynika, że pismo datowano 25.01.1961 r. Wpłynęło 30.01.1961 r. Dostarczono mi 31.01.1961 r. Tego samego dnia zmuszony byłem dotrzeć zimową porą 6 km do miejsca przeznaczenia
na godz. 16.00.
Dowiedziałem się, że poprzez dostarczanie pism w ostatniej chwili miałem się skompromitować wobec mieszkańców i zainteresowanych osób. Za ewentualne niewykonanie poleceń miałem być regulaminowo ukarany aż do dyscyplinarnego zwolnienia włącznie. Koledzy i przyjaciele prosili mnie abym nie dał im tej satysfakcji. Dlatego bardzo często pomagali mi w dojazdach do określonych miejsc
pracy i przy zakupach potrzebnych materiałów z przeznaczeniem na
pomoce naukowe, a nawet podstawowych produktów spożywczych.

Światła i cienie pracy w oświacie…

119

Nieoficjalnie otrzymałem informację, że talonu na motocykl nie
otrzymam, bo mam zamiar dojeżdżać 8 km do Szkoły Podstawowej
w Mańkach i tam uczyć języka ukraińskiego. Pomimo zaistniałych
problemów do tej szkoły dojeżdżałem, a lekcje, zgodnie z ustalonym
planem, systematycznie odbywały się. W imieniu rodziców i swoim
podziękowałem kierownikowi Szkoły Podstawowej w Mańkach za
umożliwienie nauki języka ukraińskiego. Funkcjonariusze partyjni
i służb specjalnych zamiast dziękować mi za realizację postanowień
władz centralnych, to mieli pretensję do mnie za przestrzeganie praw
i obowiązków nauczyciela.
Po wielkich staraniach i trudnościach, otrzymałem pismo potwierdzające, że mogę prowadzić zajęcia w tej szkole. Jedynie nie
potwierdzono uzgodnionego wcześniej terminu rozpoczęcia zajęć.
Otrzymane pismo dotyczące nauczania języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej w Mańkach było zbyt nieprecyzyjne. Należy zwrócić
uwagę na adnotację kierownika szkoły u dołu po lewej stronie. Nawet
kierownik szkoły nie wiedział, od którego dnia należy rozliczać prowadzone zajęcia. Narzucone nam warunki codziennego życia i pracy
były wyjątkowo bardzo trudne a niekiedy niebezpieczne.
Donosy uznawane były, jako przejaw prawdziwej obywatelskiej
dojrzałości. Bez względu na wartość treści donosu, donosiciele

120

Akcja „Wisła”

cieszyli się szczególnym uznaniem. Stanowili oni znaczący element
fundamentu, na którym oparty był cały system rządzenia. Chcąc
uniknąć ze wszystkich stron ataku, postanowiłem stać się szczególnym „donosicielem”. Na wszelkich spotkaniach i zebraniach krytykowałem łamanie podstawowych praw konstytucyjnych i sianie
nienawiści między narodami. Zwracałem uwagę na brak należytej
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pomocy rolnikom, młodzieży wiejskiej oraz wszelkimi objawom patologii społecznej. Urzędnicy, którzy zobowiązani są zajmować się
tymi sprawami, lekceważą nie tylko zaistniałe problemy, ale i tych,
którzy je zgłaszają. Moja postawa „otwartego donosiciela” bardzo podobała się uczciwym mieszkańcom terenu, o których pisałem. Moje
„donosy” publikowane były w gazecie „Nasze Słowo”, oraz w lokalnej i centralnej prasie. Jednak te „donosy” bardzo przeszkadzały skorumpowanym urzędnikom, zdemoralizowanym funkcjonariuszom
partyjnym i służb specjalnych. Przedstawiciele władz powiatowych
zaczęli w otwarty sposób mnie atakować za „podrzucanie” im do
obowiązkowego rozpatrywania skarg i zażaleń. Odpowiadałem, że
powinni mieć pretensje do tych, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec społeczeństwa. Chociaż rozmowa najczęściej
kończyła się na niczym, to zawsze w tonie groźby „jeszcze na ten temat porozmawiamy”. Oni dotrzymywali słowa, że na ten temat będzie jeszcze rozmowa i ja dotrzymywałem słowa, że będę pokrzywdzonym pomagał. Zdawałem sobie sprawę, że z przedstawicielami
władzy nie wygram ale godność i honor nie pozwalał mi przekreślać
wybranej drogi. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że większość problemów w oficjalny sposób będzie przekazane mnie. Przyjąłem to za
żart, który okazał się rzeczywistością.
Pomimo tego, że w szkole pracowało sześciu nauczycieli, to najwięcej prac społecznych kierowano do mnie. Nieprzypadkowo władze oświatowe z Powiatowym Związkiem Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Ostródzie powierzyli mi funkcję społecznego opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej. Po raz pierwszy szczerze
powiedziano mi, że opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej może zostać nauczyciel o wysokich walorach moralnych. Musi to być osoba
odpowiedzialna, zaangażowana społecznie, której nie jest obojętne
dobro młodzieży. Jednak sama ofiarność i zaangażowanie nie wystarczą. Trzeba jeszcze mieć wiedzę z ekonomii i na bieżąco dokształcać
się, a to należy do wytrwałych. Bardzo ważnym elementem jest odpowiedzialność materialna i wychowawcza. Wszystkie te cechy kolega
spełnia i musi przyjąć tę funkcję, która tak samo mieści się w zakresie
zajęć pozalekcyjnych nauczyciela. W rzeczywistości zmuszony byłem
pogodzić się z przedstawioną charakterystyką oraz nałożoną dodatkową funkcją. Wiele dni wcześniej uczniowie starszych klas zwracali
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się do mnie o zorganizowanie sklepiku Spółdzielni Uczniowskiej.
Prawdopodobnie była to sugestia kierownika szkoły, aby mnie uprzedzić o takiej możliwości.
Po oficjalnym otwarciu Spółdzielni Uczniowskiej w Szkole Podstawowej w Biesalu opracowaliśmy program i plan pracy. Okazało
się, że uczniowie ze wszystkich klas mają ciekawe i realne propozycję. W pierwszej kolejności postanowiono zorganizować sprzedaż detaliczną przyborów szkolnych i produktów spożywczych. Omawiając ten temat zaproponowałem podjąć uchwałę, aby w wyjątkowych
wypadkach biednym dzieciom przekazywać bezpłatnie podstawowe
przybory szkolne i produkty spożywcze. Decyzja była słuszna, gdyż
zdarzało się, że niektóre dzieci przychodziły do szkoły bez zeszytów,
przyborów do pisania, a na dodatek głodne. Przyjęta uchwała była
pozytywnym zaskoczeniem nie tylko dla uczniów ale i nauczycieli oraz rodziców. Od samego początku zdobyliśmy wielkie uznanie
i wszechstronną pomoc w naszej działalności. W celu zdobycia więcej środków finansowych poza handlem w sklepiku, postanowiono
organizować loterie fantowe a nawet sadzenie lasu.
Zdobyte środki, oprócz udzielania bezpośredniej pomocy biednym dzieciom, przeznaczano na wycieczki pod hasłem „Poznaj swój
kraj” oraz wszelkie wydatki związane z działalnością Spółdzielni
Uczniowskiej. Do najciekawszych i udanych imprez wyjazdowych
należy zaliczyć wycieczki Kanałem Ostródzko-Elbląskim, na pola
Grunwaldu oraz do skansenu w Olsztynku. Praca i działalność młodzieży szkolnej w Spółdzielni Uczniowskiej szeroko była komentowana nie tylko przez rodziców, ale i całe środowisko. Samorzutnie wypracowano wzajemną samopomoc nie tylko materialną, ale pomoc
słabszym uczniom w nauce.
Byłem zaskoczony, kiedy miejscowa działaczka społeczna pani
Staszewska wraz z kilkoma rolnikami poprosili mnie o pomoc w zorganizowaniu Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Biesalu.
Na wstępie złożyli mi i memu koledzy nauczycielowi Czesławowi Zielińskiemu gratulacje za osiągnięte wyniki Spółdzielni Uczniowskiej
i upowszechnienie Szkolnej Kasy Oszczędności. Następnie przedstawiono sytuację rolników, którzy coraz bardziej zainteresowani są
w inwestowaniu w swoje gospodarstwa. Do tego potrzebne są kredyty i możliwość łatwiejszego rozliczania za kontraktację płodów
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Członkowie Spółdzielni Uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Biesalu podczas wycieczki, przy granitowym obelisku na polach Grunwaldu 1961 r.
W pierwszym rzędzie po środku, opiekun S.U. Foto: Roman Cikuj.

rolnych. Rozmowa była długa, a przedstawione argumenty w pełni
uzasadnione. Na pytanie dlaczego my, jako nauczyciele mamy brać
w tym udział, odpowiedź była jasna i prosta. Ta instytucja może być
kierowana tylko przez zaufanych, pracowitych i uczciwych ludzi. Jeżeli panowie odmawiają uczestnictwa w organizacji SOP, to proszę
wskazać, kogo widzicie na swoich miejscach.
Odpowiedzieliśmy, że za krótko pracujemy w tej miejscowości,
aby udzielać pozytywnych preferencji mieszkańcom w tak ważnych
sprawach. Tłumaczyliśmy, że mamy dużo zajęć w szkole i Domu
Kultury. Pani Staszewska nie odstępowała w przekonywaniu, że
młodzi nauczyciele powinni pomagać szczególnie w trudnych sprawach. Imprezę lepszą czy gorszą w Domu Kultury każdy może zorganizować, ale systematyczna pomoc dla rolników i miejscowych
rzemieślników to poważniejsza sprawa. Kiedy wszyscy się rozeszli
pani Staszewska powiedziała: „Proszę się nie martwić, po powołaniu SOP będzie bardzo dużo chętnych na wasze miejsca w Zarządzie. Mieszkam tu od 1946 roku. Poznałam wszystkich mieszkańców i wiem, na kogo można liczyć. Na pewno znajdą się tacy, którzy
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chętnie pomogą. Mam nadzieję, że wspólnie z nimi uda się coś dobrego w tym środowisku zrobić”.
Po tych wszystkich rozmowach i argumentach podjęliśmy działania w kierunku zorganizowaniu Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Biesalu. Mnie obdarzono funkcją prezesa a mego kolegę członkiem zarządu. Jak się okazało SOP miał rację bytu. W bardzo krótkim czasie coraz więcej było chętnych do rządzenia i pracy
w tym specyficznym banku. Jeszcze dobrze nie uporządkowaliśmy
spraw na miejscu, a rolnicy z sąsiedniej gminy wystąpili z prośbą
o zorganizowanie filii SOP w Łukcie. Odległość do tej miejscowości
wynosiła trzynaście kilometrów i był problem z dojazdem. Filię zorganizowaliśmy, a mieszkańcy i rolnicy złożyli nam podziękowania.
Chociaż byłem przedstawicielem finansowej instytucji, to moja
praca i działalność była typowo społeczna. Prawdopodobnie były takie przepisy, że pracownik na państwowej posadzie nie może brać
pieniędzy za wykonywanie pracy w innych zakładach. Już jako prezes poważnej instytucji nie omieszkałem po raz kolejny napisać podania o talon na motocykl. Władze powiatowe nadal milczały i nie
dawały żadnej odpowiedzi. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że talonu nie otrzymam, bo talony przeznaczone są dla wyższej warstwy

Dokument potwierdzający powołanie na stanowisko społecznego kuratora
dla nieletnich.
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społecznej, a ja do niej nie należę. Szczerze mówiąc, na pewno do tej
samozwańczej elity nie należałem i nie chciałem należeć. Mieliśmy
przeciwstawne poglądy dotyczące wiary w ludzi i Jedynego Boga. Zamiast talonu otrzymałem dodatkową funkcję społeczną kuratora sądowego dla nieletnich.
Prawda była taka, że z roku na rok problem przestępczości wśród
nieletnich powiększał się, a ilość rodzin patologicznych nie zmniejszała się. Wpływ rodziny i środowiska na zachowanie dzieci wyraźnie był widoczny. W swojej pracy zawodowej i działalności społecznej starałem się pomóc dzieciom, młodzieży pozaszkolnej i rodzicom. Robiłem wszystko, aby dzieci w szkole, a szczególnie z rodzin
patologicznych nie były dyskryminowane i poniżane. Każde dziecko, bez względu na status socjalny, miało możliwość wykazać się pozytywnymi wynikami w nauce i być wzorem dla innych. W patologicznych rodzinach i grupach społecznych bardzo często dzieci były
bite i zmuszane do złych uczynków. W swojej pracy w zawodzie nauczycielskim zauważyłem, że winę za wzrost patologii wśród dzieci
i młodzieży ponosiła nie tylko rodzina. Duży wpływ na to negatywne zjawisko miała struktura władzy poprzez biurokrację, korupcję
i utrzymywanie ubóstwa społecznego. Niemały wpływ na to zjawisko miały osłabione więzi rodzinne i społeczne. Do tego dochodziły
ukształtowane normy obyczajowe oraz wiele innych przyczyn niezależnych od dzieci.
Osiągane pozytywne wyniki w realizacji zadań kuratora społecznego dla nieletnich przynosiły mi satysfakcję osobistą, a podopiecznym dawały szansę na lepsze życie. Nagrodą za tę specyficzną działalność były podziękowania od rodziców i sąsiadów podopiecznych.
Było to logiczne, gdyż rodziny patologiczne sprawiały wiele kłopotów
dla najbliższych sąsiadów, jak w mieście tak i na wsi.
Sąd Powiatowy w Olsztynie oceniając całokształt mojej pracy doszedł do wniosku, aby nasza współpraca jeszcze bardziej była wydajna, i obdarzył mnie dodatkową funkcją inspektora społecznego.
Wcale nie pytano mnie, czy z nowymi obowiązkami sobie poradzę. Największym problemem były sprawy finansowe. Zlecone zadania trzeba było wykonywać w oddalonych miejscach zamieszkania na terenie całego województwa. Pomimo zwrotu kosztów podróży, to one w pełni nie rekompensowały wydatków związanych
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z wyjazdami w teren. Jednak zlecone zadania starałem się wykonywać sumiennie i dobrze.
W uznaniu za dotychczasową dobrą pracę, obdarzono mnie dodatkową funkcją inspektora społecznego. Pomimo szerokiej działalności społecznej pracę zawodową w szkole stawiałem na pierwszym miejscu. Nie dlatego, że byłem pod ścisłym nadzorem władz
oświatowych i często kontrolowanym przez różnych wizytatorów
i osób nie związanych z oświatą. Nie dlatego, że zarzucano mi zhańbienie dobrego imienia szkoły przez wprowadzenie języka ukraińskich dla dzieci z akcji „Wisła”. Ale dlatego, że był to mój nauczycielski, święty obowiązek. Każdy człowiek wykonując swój zawód
powinien kierować się dobrze spełnionym obowiązkiem. W zawodzie nauczycielskim, oprócz szerokiej wiedzy, trzeba być wrażliwym
na ludzką krzywdę ze szczególnym uwzględnieniem bezbronnych
dzieci. Wszystkie kontrole mojej pracy, a było ich bardzo dużo, zawsze wykazywały wysoki poziom wyników nauczania i wychowania.
Jednak wyniki te nie były brane pod uwagę na zmianę stanowiska
władz oświatowych w stosunku do mojej osoby. Nie otrzymywałem
pochwał ani nagród, gdyż umieszczono mnie w najniższej kategorii
warstwy społecznej i nikt tego nie ukrywał.
Jednak jako nauczyciel, dzięki ówczesnemu kierownictwu Zarządu Głównego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
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w Warszawie, otrzymałem wymarzoną nagrodę w postaci miesięcznego kursu dla nauczycieli w Kijowie. Od dzieciństwa marzyłem zobaczyć na własne oczy Kijów, o którym dużo czytałem i słyszałem.

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu języka ukraińskiego
w Kijowie.
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Samo miasto okazało się takie, jakim sobie wyobrażałem. Dużo cerkiewnych pozłacanych kopuł i płynące fale Dniepru. Oprócz tych
pięknych rzeczy, dało się też zauważyć ślady komunistycznego zniewolenia. Byłem młody. W szkole i w środkach masowego przekazu
Związek Radziecki był przedstawiany jako jedyne miejsce na świecie,
gdzie istnieje braterstwo narodów a ludzie żyją w szczęściu i dobrobycie. Jednak rzeczywistość, którą miałem okazję poznać, wyglądała
całkiem inaczej. Zamiast braterstwa narodów, panuje dyskryminacja narodowościowa, wyznaniowa i społeczna. Ci, co przedstawiali
szczęście i dobrobyt, po prostu szydzili z narodów podbitych i tych,
którzy w to wierzyli. Ich obłuda i kłamstwa nie znały granic.
W Kijowie przypomniało mi się spotkanie z żołnierzami radzieckimi podczas manewrów wojskowych w ramach Paktu Warszawskiego, na poligonie w Drawsku.
Mój pluton rozmieszczony był na styku z jednostką wojskową armii radzieckiej. W czasie odpoczynku wieczorem nasi żołnierze spotkali się z radzieckimi. Znając język rosyjski bez problemów mogłem
na różne tematy rozmawiać. Zapoznani z dyscypliną w wojsku radzieckim moi koledzy pytali o błahe sprawy. Radzieccy rozmówcy
nawet na proste pytania niechętnie odpowiadali. Starałem się dotrzymać towarzystwa, bez ironii opowiedziałem, co wiem o ludziach
i życiu w Związku Radzieckim. Powiedziałem, że można wam zazdrościć codziennego życia w cywilu. Ludzie dobrze zarabiają, żyją
po bratersku, a na dodatek z dobrego samopoczucia, bardzo często
i przy każdej okazji śpiewają. Kiedy tak mówiłem nastąpiła cisza. Po
zakończeniu moich wywodów na temat wiedzy o życiu w Związku
Radzieckim ich dowódca zapytał mnie, skąd ja to wszystko wiem.
Odpowiedziałem, że z filmów, prasy i radia. Wówczas wszyscy spojrzeli dziwnym wzrokiem na mnie i pojedynczo oddalali się z miejsca
naszego spotkania. Nikt na to uwagi nie zwrócił, a nasze spotkanie
dobiegło końca.
Dopiero po dwóch latach, podczas pobytu w Kijowie zrozumiałem, że część żołnierzy radzieckich na spotkaniu w Drawsku patrzyli na mnie jak na prowokatora, inni jak na idiotę. Po latach, podczas
pobytu w wielu miejscach największego w świecie reżimu państwowego stwierdziłem, że to, co pokazuje propaganda jest perfidnym
kłamstwem. Moje obserwacje całkowicie pokrywały się z opinią, że
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Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich to największe więzienie narodów na kuli ziemskiej. Zrozumiałem też dlaczego przedstawiciele innych państw chętnie powielają negatywne elementy tego
ustroju u siebie. Przede wszystkim są to diabelskie istoty w ludzkiej
postaci, zdolne do najpodlejszych czynów. Przy pomocy diabelskiej
chytrości tworzyli i tworzą dla siebie raj na ziemi, a dla normalnych
ludzi piekło. Swoją wiedzę na temat radzieckiej rzeczywistości przekazywałem najbliższym znajomym. Przedstawiciele władzy mieli do
mnie pretensję za to, że publicznie nie pochwalam radzieckiego ”dobrodziejstwa”. Zaprzeczałem tym pogłoskom i twierdziłem, że widziałem piękne muzea, kina, teatry i zespoły artystyczne. Jeżeli chodzi o ludzi, to tacy sami jak u nas, a wśród porządnych znajdują się
też czarne charaktery.
Moje sukcesy w pracy zawodowej i działalności społecznej były
postrzegane przez powiatową władzę z nieufnością. Z wielką satysfakcją twierdzili, że tacy jak ja nie znajdą się w nomenklaturze partyjnej. Szczerze mówiąc, nigdy mi na tym nie zależało, tak jak każdemu normalnemu i uczciwemu człowiekowi. Była to rezerwa kadrowa obejmująca wszystkie stanowiska od najwyższego w państwie
do brygadzisty w państwowym gospodarstwie rolnym. Był to system
feudalny, na którym budowano ustrój państwowy.
Ta warstwa społeczna z nomenklatury była pod każdym względem
uprzywilejowana nie tylko materialne. Było to, tożsame jak w średniowieczu, nadawanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo.
W to wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem. Jednak ci, którzy zdradzali swój naród i bliskich, otrzymywali ochłapy.
Po wykorzystaniu ich nędznych i zdradzieckich możliwości, wyrzucano ich na śmietnik społeczny. Zauważyłem, że ta średniowieczna metoda utwierdzania władzy w XX-tym wieku miała swój sens.
Otóż komuniści, faszyści i szowiniści zwalczali zasady Boże i wszelkie wyznania religijne. Dla swojej nomenklatury mieli wymarzone
rajskie przyjemności, realizowali je za życia i to samo obiecywali społeczeństwu. Tylko problem był w tym, że na obiecankach się kończyło. Duchowni przywódcy różnych kast i wyznań religijnych działali
odwrotnie. Swoim wyznawcom spełnienie rajskich marzeń obiecali
po śmierci, chociaż dla siebie te marzenia realizowali za życia. Bardzo często wierni zastanawiali się, czy ta droga akceptowania piekła
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i raju po śmierci jest słuszna. Zamiast po śmierci, przeżywali piekło
za życia i nie byli pewni czy po śmierci będą w raju. Problem w tym,
że nie szukali drogi opartej na Bożych zasadach, które zapewniają
dla każdego uczciwego człowieka spełnienie realnych, rajskich marzeń za życia i po śmierci. Wcale mnie nie dziwiło, że elita z nomenklatury nie mogła zrozumieć mego bezinteresownego działania dla
dobra ogółu.
Chociaż oceniano mnie jako człowieka pracowitego i uczciwego,
to uważano, że moje miejsce znajduje się w najniższej warstwie społecznej. Czasami mówiono wprost, że mogę pracować tylko pod nadzorem zaufanych ludzi. Ciągle i wszędzie zesłańców akcji „Wisła”
przedstawiano jako ludzi złych i niebezpiecznych. Wszędzie i przy
każdej okazji oczerniano nas i uważano, że nad nami trzeba pracować, aby zmienić naszą mentalność. Musimy zrozumieć, gdzie nasze
miejsce w społeczeństwie, w którym żyjemy. Bez przerwy informują
nas, że dopóki nie wyrzekniemy się swojej tożsamości, będziemy poskramiani włącznie z unicestwianiem. Dawano do zrozumienia, że
nie powinniśmy zapominać o wiszącej nad nami ręki sprawiedliwości za zabicie bohaterskiego generała. Takie pouczania otrzymywałem przy każdej okazji nie tylko od przedstawicieli władzy, ale i tych,
którzy nie mieli pojęcia o życiu niewinnie deportowanych i unicestwianych ludzi.
Wypracowane uczciwą i ciężką pracą zaufanie dla wielu moich
przeciwników było przegraną w ich szowinistycznych wysiłkach.
Bardzo często przez swoją głupotę i niewiedzę sami się kompromitowali. Uważałem, że zdobyta przeze mnie wiedza i doświadczenie
daje mi coraz większe szanse przetrwania. W tak nieprzyjaznych
warunkach, jakie stworzono dla deportowanej ludności ukraińskiej,
trudno zachować nie tylko swoją tożsamość, ale i szanse na przeżycie. Instynktownie czułem potrzebę wyrwania się poza miejsce zniewolenia. Byłem zesłańcem trudnym, ale zdyscyplinowanym. Chociaż
ogromna ilość liczona w setkach tysięcy etnicznych Ukraińców była
bezprawnie zesłana w ramach akcji „Wisła”, to nie mieliśmy żadnych
szans odwołania się od tego barbarzyńskiego czynu. Nie mieliśmy
możliwości pokazania światu przebiegu tej swoistej zagłady ludności ukraińskiej W reżimowej praworządności każdy indywidualnie
musiał przeżywać koszmar w miejscu osadzenia. W każdej warstwie
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społecznej można było spotkać szatańskie pomioty, które nie uznawały żadnych świętości, niszczyły wszystko, co ludzkie i boskie.
Rozwój działalności kulturalno-oświatowej na terenie mojego miejsca zamieszkania stał się codzienną potrzebą mieszkańców.
Szczególnie dla dzieci i młodzieży. W Domu Kultury opracowaliśmy
tygodniowy grafik odbywających się zajęć i imprez. Mieszkańcy Biesala i okolic bardzo przyzwyczaili się do spędzania wolnego czasu
w Domu Kultury. Kiedy nasza działalność osiągnęła szczyt sukcesów, kierowniczka tej placówki wraz z mężem przenieśli się do Olsztyna. Jedyną przyczyną tej przeprowadzki było otrzymanie lepszego
mieszkania. Ze względu na małe dzieci dojazd z Olsztyna do pracy
w Biesalu był niemożliwy. Brak kierownika i pracownika Domu Kultury musiał negatywnie wpłynąć na całokształt pracy i działalności
kulturalno-oświatowej placówki.
Władze powiatowe chcąc bronić swego honoru przed prasą i opinią publiczną starały się za wszelką cenę utrzymać funkcjonowanie
placówki na dotychczasowym poziomie. Bardzo szybko zatrudnili
nowego kierownika, który w bardzo krótkim czasie z niewiadomych
przyczyn odszedł w nieznanym kierunku. Na jego miejsce przywieziono samochodem służbowym drugiego kierownika, który działał
zaledwie dwa miesiące. Pewnego dnia przyjechała milicja i skutego
w kajdankach odwiozła do więzienia. Z rozmowy dowiedziałem się,
że kierownik miał problemy w poprzednim zakładzie pracy. Skąd
władza brała tych kulturalno-oświatowych działaczy, nie dowiedziałem się. Zresztą nie nalegałem, bo i tak nie wolno mi było znać zakulisowych spraw wszechmocnej władzy.
Następnego dnia po incydencie przyjechał do mnie Kierownik
Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie z prośbą o natychmiastowe przyjęcie kierownictwa Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu. Poinformował mnie, że sprawa została
uzgodniona z Inspektorem Oświaty i sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Ostródzie. Bardzo mnie to zdziwiło, że na tak wysokim szczeblu powiatowej władzy rozstrzyga się problem pracownika
wiejskiej placówki. Nie wchodząc w szczegóły, byłem przyciśnięty do
muru albo wyrazić zgodę, albo jeszcze bardziej narazić się przedstawicielom władzy. Zdawałem sobie sprawę, że jest to „propozycja nie
do odrzucenia”. Po długiej i rzeczowej rozmowie powiedziałem, że
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podejmę się tej funkcji pod warunkiem, że władza będzie popierała
naszą działalność na dotychczasowych warunkach.
Otrzymałem przyrzeczenie, że placówka będzie utrzymywana
na dotychczasowych warunkach. Jeżeli nastąpią zmiany, to tylko na
poprawę bazy, działalności merytorycznej, wsparcie materialne dla
etatowych pracowników i działaczy społecznych. Następnie kierownik Wydziału Kultury powiedział, że jako dowód troski władz powiatowych o utrzymanie placówki wręcza mi pismo dotyczące mego
zatrudnienia i wynagrodzenia. Po zakończeniu naszego spotkania
zacząłem się zastanawiać co się stało, że przedstawiciele powiatowej władzy stali się dla mnie bardzo dobrzy i postanowili płacić za
pełnioną funkcję. Dotychczas za pełnione funkcje nawet nie raczyli przyznać nagrody. Biorąc pod uwagę moją szczerość połączoną
z wiarą w ludzi, tłumaczyłem sobie tym, że byłem dla ich ostatnią
deską ratunku. Sami przekonali się, że powinni odnosić się do mnie
jak do normalnego człowieka.

Dokument potwierdzający moje zatrudnienie na stanowisku kierownika
Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu.
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Pomimo wszystkiego, zastanawiałem się jak to możliwe, że przyjeżdża samochodem kierownik Wydziału Kultury do domu wiejskiego nauczyciela z propozycją przyjęcia funkcji kierownika miejscowego Domu Kultury. Nie znając mego stanowiska w tej sprawie przywozi urzędowe pismo potwierdzające moje zatrudnienie z tą samą datą.
Cała procedura odbywa się z zaskoczenia w ciągu niecałej godziny.
Moje wątpliwości co do uczciwych zamiarów przedstawicieli władzy
powiatowej wkrótce zostały wyjaśnione.
Otóż po kilkunastu dniach, w sobotę 30 grudnia 1961 roku, kiedy wszyscy przygotowywali się do pożegnania starego roku i powitania nowego 1962, podjechał pod mój dom samochód. Przez okno
zauważyłem, że wysiada kierownik Wydziału Kultury Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie. Chociaż nie miałem powodów do zdenerwowania, to nic dobrego po tej wizycie nie oczekiwałem. W moim rodzinnym środowisku mówili, że nieszczęścia
chodzą parami. Mając na uwadze Dom Kultury, to nic złego się nie
działo. Wręcz odwrotnie, młodzież i dorośli przygotowywali się do
wielkiej sylwestrowej zabawy. Jeszcze nie skończyłem zastanawiać
się, jak do mieszkania wszedł kierownik. Na wstępie powiedział, że
trzeba zmienić umowę mego zatrudnienia. Dał do zrozumienia, że
najwyższa powiatowa władza nie zaakceptowała umowy z 15 grudnia
1961 roku. W nowej umowie udało się utrzymać stanowisko funkcyjne bez zmian, jedynie nastąpiła zmiana w wynagrodzeniu. Powiedziałem, że zgadzam się na rezygnację z funkcji kierownika i na
pozostawienie wynagrodzenia bez zmian.
Mogę być pełniący obowiązki kierownika, instruktorem, konserwatorem itp. Zobowiązuję się być społecznym przewodniczącym
Rady Społecznej Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu, odpowiadać
za całokształt pracy Wiejskiego Domu Kultury, ale otrzymywać adekwatne wynagrodzenie. Wreszcie pan kierownik powiedział: „Panie
Romanie, jeżeli nowa umowa nie zostanie podpisana, to na pewno
sam będę miał poważne kłopoty”. Trudno mówić o swoim samopoczuciu, rozczarowaniu czy o czymś innym. Umowę podpisałem, bo
innego wyjścia w tym środowisku nie znalazłem.
Moja działalność społeczna i praca zawodowa pozwalała mi wnikać oraz poznawać system sprawowania władzy. Zauważyłem, że bardzo dużo osób pełniące wysokie stanowiska i funkcje nie mają pojęcia
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Dokument potwierdzający zmiany warunków umowy na gorsze, kierownika Wiejskiego Domu Kultury w Biesalu.

o problemach, którymi powinni się zajmować. Natomiast do przesady
byli wyczuleni na kaprysy i gusty swoich zwierzchników.
Przedstawiciele niższego szczebla władzy wszelkimi sposobami
starali się zaspokoić zachcianki przedstawicieli wyższego szczebla
władzy. Zwykły człowiek był uzależniony od głupoty, zachcianek
i samowoli przełożonych. W tej strukturze tworzyła się luka dotycząca braku kompetencji w załatwianiu ludzkich spraw i rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Tę lukę wszelkimi możliwymi sposobami starano się uzupełnić kompetentnymi osobami. Taką osobą,
która mogła wypełnić powstałą lukę, byłem między innymi ja. Ta
metoda zapotrzebowania na dobrych fachowców stosowana była już
w starożytności, szczególnie w niewolnictwie. Dobrego i potrzebnego niewolnika utrzymywano w odpowiednich warunkach do momentu kiedy był posłuszny i była z niego korzyść. Jeżeli chciał żyć jak
normalny człowiek, to w odpowiedni wyrafinowany i subtelny sposób poskramiano go. Tym, co mają wątpliwości do przedstawionej
sytuacji, przytoczę słowa piosenki, które informowały o życiu ludzi
w tym kraju: „Ja drugoj takoj strany nie znaju, gdie tak wolno dyszet
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człowiek”. Jednak rzeczywistość nie zawsze odzwierciedlała prawdę
zawartą w propagandzie nawet tej, którą się wyśpiewuje.
Jaką wolność mają ludzie w którymkolwiek kraju, trzeba odczuć
i zobaczyć na miejscu, osobiście. Przedstawianie w mass-mediach
nieprawdy jest takim samym barbarzyństwem, jak zniewolenie człowieka. Większość mieszkańców Biesala i okolic widzieli we mnie
człowieka, któremu nie jest obojętna ludzka krzywda. Zwrócili się
do mnie abym kandydował do Gromadzkiej Rady Narodowej w Biesalu i Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie. Powiedzieli, że jako
radny będę miał możliwość szybszego załatwiania ludzkich spraw
i problemów. Po dłuższym namyśle przyznałem im rację. Ostróda
była nie tylko bardzo ważną powiatową administracją, ale najbliższym miastem mego miejsca zamieszkania. Do tego miasta jeździłem
nie tylko służbowo, ale i prywatnie. Poczynając od zwykłych zakupów, na usługach fryzjerskich kończąc. Sprawy, którymi na bieżąco
się zajmuje, będę mógł bezpośrednio załatwiać jako radny. To powinno mi uprościć tryb załatwiania poszczególnych spraw i rozwiązywanie problemów. Opiekując się Spółdzielnią Uczniowską zachodziła konieczność odwiedzania Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Organizowałem często wycieczki
krajoznawcze i wszelkie formalności z tym związane załatwiałem
w powiatowym mieście Ostróda. Jako społeczny z-ca przewodniczącego Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej miałem
wiele spraw do załatwienia w biurze tej organizacji. Jako społeczny
zastępca przewodniczącego Zarządu Powiatowego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego organizowaliśmy otwarte zebrania i narady dotyczące działalności tej organizacji. Jako prezes Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej miałem spotkania z pracownikami banku. Mogłem też zaoszczędzić na wydatkach związanych
z kosztami dojazdu do Ostródy.
Wszystko przemawiało za tym, aby kandydować na radnego proponowanych rad narodowych. Chociaż o umieszczenie mnie na liście wyborczej wnioskowali mieszkańcy gminy Biesal, to ostateczną decyzję podejmował Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Ostródzie. W latach 60 zachodziły dalsze zmiany polityczne
w kraju. Władza w niektórych przypadkach starała się uwzględniać
wnioski społeczne. W tym przypadku uwzględniono umieszczenie
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mojego nazwiska na miejscu mandatowym. Były to pierwsze kolejne miejsca na liście, w określonej ilości. Dlatego jedyną agitacją
wyborczą było „głosujemy bez skreśleń”. Po umieszczeniu mnie na
liście wyborczej 16 kwietnia 1961 roku odbyło się głosowanie. Po
otrzymaniu odpowiedniej ilości głosów otrzymałem mandat radnego Gminnej Rady Narodowej w Biesalu oraz mandat radnego Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie. Praktycznie tylko te osoby
były wybrane, które akceptowała władza. W rzeczywistości nie było
żadnych wyborów, tylko głosowanie. Władza uważała, że jako radny
jestem do ich dyspozycji ale nie dla tych, którzy na mnie głosowali.
Dlatego już w pierwszym dniu po wyborach miałem dylemat czy
mam reprezentować interesy wyborców, czy partii. Po namyśle postanowiłem reprezentować interesy wyborców i przestrzegać przepisy
obowiązującego prawa. Uważałem, że indywidualne stanowisko partyjnego funkcjonariusza nie jest stanowiskiem partii, czyli aktualnej
władzy. Bardzo często przeciętny pracownik partyjny przedstawiał
się, jako partia i tym samym jako władza. Nawet nie miał pojęcia, że
swoim wystąpieniem łamie statut partyjny i kompromituje władzę,
jaka by ona nie była. Ci ludzie mieli w sobie więcej zadufania niż logicznego myślenia. W takich warunkach przyszło mi i innym radnym o podobnych poglądach pracować i działać na rzecz mieszkańców oraz całego środowiska.
Początki mojej działalności jako radnego można zaliczyć do normalnych. Być może dlatego, że na terenie gminy i powiatu wszystko
odbywało się zgodnie z wytycznymi partii i poważnych problemów
nie omawiano publicznie. Materiały były wcześniej przygotowane,
a radni tylko podnosili rękę „kto jest za”. Podnoszenie ręki „kto jest
przeciw” było nie wskazane. W praktyce zwykły i niekompetentny funkcjonariusz partyjny miał więcej do powiedzenia niż wybrany przedstawiciel danego środowiska. W dwuznacznych sytuacjach
i braku wiedzy o problemie podnosiłem rękę „kto się wstrzymał”.
Po pewnym czasie, kiedy radni „zaaklimatyzowali” się i nawzajem poznali się, w delikatny sposób przekazywałem problemy z terenu, który reprezentowałem. Początek mojej działalności jako radnego był dobry. Moi koledzy powiedzieli abym uważał, bo to zła wróżba, która przestrzega „Nie zawsze co dobrze się zaczyna, dobrze się
kończy”. Oczywiście przyjęto to za żart i przystąpiono do omawiania
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Zaświadczenie potwierdzające wybór na radnego GRN w Biesalu.

konkretnych problemów. Na pierwszym miejscu postanowiono zająć się budową nowej szkoły w Biesalu. Dotychczasowe dwa stare budynki nie spełniały wymóg normalnej nauki dla dwustu trzydziestu
uczniów.
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Warunki mieszkaniowe dla nauczycieli w tych budynkach były
wprost urągające godności. W okresie zimowym nie było możliwości
utrzymania normalnej temperatury, a przez otwory okienne pomimo
zabezpieczeń przedostawał się śnieg. Po komisyjnym zbadaniu i odpowiednim opisaniu budynków, 20 czerwca 1961 roku na kolejnym

Zaświadczenie potwierdzające wybór na radnego PRN w Ostródzie.
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posiedzeniu Sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Biesalu, zgłosiłem
wniosek budowy nowej szkoły. Po szerokim omówieniu i dopracowaniu, wniosek został przyjęty jednogłośnie. W rozmowie prywatnej kilku radnych powiedziało mi, że jak na początek, to śmiało sobie poczynam. Powiedziałem, że jest to obowiązek każdego radnego
przedstawiać problemy swego środowiska. W głębszą dyskusję nie
wchodziłem, bo uważałem, że mogę być posądzony o populizm.
Moja praca, jako radnego w Komisji Kultury i Oświaty, Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie umożliwiła nadanie dalszego biegu budowy szkoły i remontu mieszkań dla nauczycieli w Biesalu. Na
posiedzeniu Komisji w dniu 12 grudnia 1961 roku wniosek szczegółowo omówiono i nadano bieg sprawie. Po indywidualnych rozmowach z przedstawicielami władzy informowano mnie, że są trudności rozpoczęcia prac w bieżącej pięciolatce. Był to argument nie do
podważenia. Na posiedzeniu Komisji 7 marca 1962 roku uzgodniono,
że budowa szkoły rozpocznie się w następnej pięciolatce. Natomiast
kapitalny remont mieszkań rozpocznie się w najbliższym terminie.
W niedługim czasie przystąpiono do remontu mieszkań. Takie połowiczne załatwienie sprawy było możliwe do przyjęcia. Uzgodniono,
że po przygotowaniu odpowiednich dokumentów wniosek dotyczący budowy szkoły zostanie zatwierdzony na sesji Powiatowej Rady
Narodowej w Ostródzie.
W rozmowach indywidualnych z przedstawicielami władzy, często powtarzano, że będę miał problemy w przeforsowaniu tego wniosku. Odpowiadałem, że na pewno wspólnie rozwiążemy ten problem.
Mam doświadczenie z poprzedniego miejsca pracy. W Ulnowie udało się odbudować szkołę, to w Biesalu przy obecnych warunkach są
większe szanse.
Moje nadzieje, że zebrane problemy w swoim środowisku będę
mógł przekazywać na sesjach Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie bardzo szybko spełzły na niczym. Okazało się, że każdy wniosek musi być uzgodniony z odpowiednią komisją. Kiedy wstrzymałem się od głosowania, bo miałem inne stanowisko w pewnej sprawie, musiałem się tłumaczyć przed partyjnym urzędnikiem. Zasada
była taka, że przewodniczącym Komisji Mandatowej był I Sekretarz
Komitetu Powiatowego PZPR. Władza nie dawała szans na uczciwie
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Na podstawie tego pisma, pozbawiono mnie mandatu. Moje wyjaśnienie
zostało bez odpowiedzi.

reprezentowanie swoich wyborców. Trzeba było szukać różnych dróg
i wykrętów, aby zgłoszony przez ludzi wniosek był omawiany na sesji.
Władza chcąc pozbyć się niewygodnych radnych, nie zapraszała
ich na sesje lub powiadamiała po terminie. Bardzo szybko sprawdzoną metodę pozbycia się niewygodnych radnych zastosowano wobec mojej osoby. Moje wyjaśnienie, że być może nie uczestniczyłem
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w posiedzeniu sesji lub komisji wynikało z braku powiadomienia,
wcale nie brano pod uwagę. Decyzja była podjęta zgodnie z wolą
Przewodniczącego Komisji Mandatowej, to znaczy I Sekretarza PZPR
w Ostródzie. Nie przyjmowałem tego ani jako klęski, ani sukcesu.
Chociaż, szczerze mówiąc, funkcja radnego Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej była mi na rękę. Może dlatego dopatrzyli się, że ta
funkcja ułatwia mi nie tylko w rozwiązywaniu problemów społecznych, ale pomaga w sprawach osobistych, jak dokonywanie podstawowych zakupów. Wśród przedstawicieli władzy znajdowali się wytrawni intryganci, którzy każdego człowieka potrafili skompromitować a niewinnego wsadzić do kryminału.
W tym samym czasie, kiedy przygotowywano wniosek o pozbawienie mnie mandatu radnego przyszedł do mnie nasz dzielnicowy
Milicji Obywatelskiej z „propozycją nie do odrzucenia”. Powiedział,
że mają szczegółową informację o przebiegu mojej służby wojskowej
i o wynikach sprawności wojskowej, w tym strzelania. Za kilka dni
odbędą się powiatowe drużynowe zawody strzelania, sprawności fizycznej i wiedzy z zakresu przepisów drogowych. Każdy posterunek Milicji Obywatelskiej zobowiązany jest wziąć udział w tych zawodach. Wspólnie z komendantem posterunku ustalono, że jednym
z członków drużyny będę ja. Odpowiedziałem, że to niemożliwe, bo
nie mam nic wspólnego z milicją. W odpowiedzi usłyszałem, że jeżeli nie macie, to jak odmówicie, będziecie mieli dużo wspólnego. Na
moją uwagę, że w powiecie mnie wszyscy znają i szybko rozszyfrują, że jestem podstawiony. Otrzymałem odpowiedź, że to ich zmartwienie. Na koniec rozmowy poproszono mnie o zdjęcie. Następnego
dnia wręczono mi legitymację członka Ochotniczej Rezerwy Milicji
Obywatelskiej i regulamin zawodów. Tak budowano socjalizm i sprawiedliwość społeczną.
To, co działo się na sesjach i komisjach Powiatowej Rady Narodowej nie było stosowane na terenie naszej Gromadzkiej Rady Narodowej w Biesalu. Na każdym posiedzeniu wszyscy radni i zaproszeni
goście mieli prawo wypowiadania się oraz zgłaszać wniosków i uwag.
Jeżeli zachodziła konieczność przegłosowania wniosku, to bez problemu każdy radny wyrażał swoje stanowisko. W naszej gminie stosowano pewne elementy demokracji. Takie metody nie podobały
się władzy wyższych szczebli. Zwracano mi uwagę, że powinienem
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wierzyć w socjalizm, a nie w wymyślone zasady socjalizmu. Często
podczas mojej nieobecności mieszkanie było dokładnie penetrowane. Chociaż nie posiadałem żadnych podejrzanych materiałów, to
systematycznie byłem niepokojony. Stosowano różne metody włącznie z plotkami, aby mnie skompromitować. Dopuszczenie polskich
dzieci na naukę języka ukraińskiego w szkole podstawowej w Biesalu i Mańkach nazywano demoralizacją uczniów. Zarzucano mi, że
przekroczyłem swoje kompetencję. Nie brali pod uwagę wyjaśnienia,
że dzieci w uzgodnieniu z rodzicami same wyraziły chęć uczenia się
języka ukraińskiego.
Po za tym, w tym samym czasie, kiedy przygotowywano materiały
i wniosek o pozbawienie mnie mandatu radnego, przygotowywano
dla mnie nową funkcję. Ta sama powiatowa władza powierzyła mi
funkcję Terenowego Opiekuna Społecznego. Pomimo tego, jednocześnie ta sama powiatowa władza zignorowała moją prośbę o talon na
motocykl. Powtarzano mi, że za dużo wymagam, a to może się źle
dla mnie skończyć.

Dokument potwierdzający o powołaniu mnie na Terenowego Opiekuna
Społecznego.
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Wmawiano mi, że jestem zagrożeniem dla socjalistycznego ładu
państwowego oraz całego społeczeństwa. Wszystkie zarzuty przedstawiano mi w zamkniętych gabinetach tak, aby nie było świadków
tej pouczającej rozmowy. Władza działała w ten sposób, że problemy ukraińskie likwidowała bezkompromisowo i po cichu. Natomiast
wobec świata pokazywano specjalnie przygotowane ośrodki kulturalno-oświatowe i wypaczonych działaczy, którzy wychwalali dobrobyt, wolność i swobodę etnicznych Ukraińców. Wszędzie udowadniają, że nie ma zesłańców akcji „Wisła”. Obłudnicy twierdzą,
że ci, co porzucili własne drewniane i strzechą kryte domy, zostali przez władzę obdarowani na ziemiach północno-zachodnich gospodarstwami rolnymi wraz z murowanymi budynkami. Natomiast
nie informowano o problemach zgłaszanych na krajowych zjazdach
przedstawicieli etnicznej ludności ukraińskiej oraz na zebraniach
i zjazdach UTSK w terenie. Równolegle do pracy zawodowej i działalności społecznej w poważnym stopniu angażowałem się w pracach Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na terenie
powiatu i województwa. Była to legalna ogólnokrajowa organizacja,
która znajdowała się w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Najbardziej zdenerwowało przedstawicieli władzy to, że przeprowadziłem lekcję pokazową z języka ukraińskiego dla uczestników wojewódzkiej konferencji nauczycielskiej w dniach 12-13 maja 1961 roku.
Tematem lekcji pokazowej było „Jak babcine bajki w świat powędrowały” („Jak babusyni kazky u swit pomandruwały”). Zarzucano mi
prowokację, gdyż zaraz po wybraniu mnie na radnego za bardzo sobie pozwalałem. Na dodatek’ że sam temat miał zabarwienie nacjonalistyczne. Twierdzono, że ukraińska babcia nic dobrego o ustroju
socjalistycznym nie mogła mówić. Powiedziałem, że większość bajek to typowy ludowy folklor i jest akceptowany przez socjalistycznych ideologów. Usłyszałem, że „od oceny, co jest socjalizmem, jesteśmy my”. Problem w tym, że nie dowiedziałem się, kto to są ci
„my”. Prawda, że w kilku miejscach w towarzystwie przy piwie powiedziałem, że chciałbym wiedzieć, kto to są ci „my” w komitetach
partyjnych. Ktoś przekręcił moje słowa i doniósł, że ja mówiłem, że
w komitetach partyjnych rządzą „ćmy”. Musiałem w Powiatowym
Komitecie PZPR w Ostródzie tłumaczyć się za oszczerstwa. Odpowiedziałem, że to tylko ta osoba, która na mnie donosi specjalnie
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przekręca słowa, aby szydzić z partyjnych funkcjonariuszy. Zgadzam
się na konfrontację z tymi, którzy niby te słowa słyszały ode mnie.
Sekretarz coś pomyślał i powiedział jeszcze do tego wrócimy. Jak się
okazało do tego tematu nigdy nie wracano.
Większość nauczycieli, pomimo napotykanych trudności i szykan, aktywnie uczestniczyła w upowszechnianiu ukraińskiej kultury i oświaty. Prowadzenie pokazowej lekcji podczas nauczycielskiej konferencji była trafnym przykładem wymiany doświadczeń.
Ta szczególna forma kształcenia zawodowego i aktywizacji społecznej umożliwiała wymianę doświadczeń między nauczycielami. Po
obejrzeniu przeprowadzonej lekcji nauczyciele pozytywnie ocenili
moją pracę. Podczas aktywnej i szerokiej dyskusji wszyscy doszli do
wniosku, że taka forma dwudniowych kursokonferencji powinna być
wprowadzona na stałe. Chociaż wniosek był skierowany do obecnego
przedstawiciela Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie, to konkretnej odpowiedzi nikt nie otrzymał. Można było się domyśleć, że
nauka języka ojczystego dla naszych dzieci będzie ograniczona, a nawet całkiem wyeliminowana ze szkół. Na zakończenie kursokonferencji wystąpił zespół mandolinistów z miejscowego Domu Kultury.
Oprócz polskich utworów, zespół wykonywał ukraińskie ludowe melodie. Duże brawa otrzymał zespół za wykonanie takich utworów jak
„Rewe ta stohne Dnipr szerokyj”, „Misiać na nebi”, „Werchowyno”
i wiele innych. Po występach artystycznych zorganizowano wspólną
kolację, na której swobodnie dyskutowano o ważnych i mniej ważnych sprawach. Były śpiewy, marzenia, tęsknota i nadzieja na lepsze
czasy. Biorąc pod uwagę, że był to drugi i ostatni dzień kursokonferencji, na dodatek sobota, to część nieoficjalna trwała do późnych
godzin wieczornych.
Przez dłuższy okres na różnych spotkaniach nauczyciele wspominali tą szczególną konferencje. Bardzo często pytano mnie, jak mi
się udało w tak trudnych warunkach osiągnąć tak znaczące wyniki w rozwoju ukraińskiej kultury i oświaty. Wielokrotnie powtarzałem, że w pierwszej kolejności zdobywałem przychylność rodziców,
następnie wśród młodzieży i w końcu całego środowiska. Natomiast
wielu partyjnych funkcjonariuszy uważało mnie za zło konieczne.
Wielu dygnitarzy, a wśród nich przedstawiciele Komitetu Wojewódzkiego PZPR w różnych rozmowach nie kryło, że w krótkim czasie
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wszystko, co ukraińskie będzie zlikwidowane. Moja wartość człowieczeństwa i godność oparta na zasadach boskich nie pozwalała
obojętnie przejść obok takiego bezeceństwa. Właśnie to w poważnym stopniu przyczyniło się do wykazania wyższej wartości nad ich
nikczemnością.
Gazeta „Nasze Słowo” bardzo często opisywała działalność Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na terenie naszego
województwa. Można było zauważyć, że każde nowopowstałe koło
UTSK czy punkt nauki języka ukraińskiego denerwował szowinistyczny element w każdym miejscu i czasie. Ta grupa wyrzutków
społecznych, chociaż znajdowała się w mniejszości, robiła ogromne
szkody nie tylko dla Ukraińców. Moja współpraca z gazetą „Nasze
Słowo” bardzo drażniła niektórych przedstawicieli władzy. Zwrócono

Fragment artykułu gazety „Nasze Słowo” z dnia 28.05.1961 r. opisujący
przebieg 2-giego dnia, nauczycielskiej konferencji w Biesalu.
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mi uwagę, że w swoich artykułach, zdjęciach a nawet wierszach niepotrzebnie mieszam ludziom w głowie.
Stosunek władz powiatowych do mojej osoby jeszcze bardziej się
zaostrzył, kiedy 18 czerwca 1961 roku na III sprawozdawczo-wyborczej konferencji zostałem wybrany do Prezydium Wojewódzkiego
Zarządu UTSK w Olsztynie. Na konferencji wraz z innymi delegatami przedstawiliśmy problemy, które najbardziej nurtowały ukraińską mniejszość. Wskazywano na ignorowanie przez terenowe instancje partyjne i władzę administracyjną podstawowych praw ludzkich
i obywatelskich. Można to było zauważyć nawet na podstawie uczestnictwa przedstawicieli władz na zebraniach i konferencjach UTSK.
Pomimo zaproszeń mało kto uczestniczył w tych spotkaniach. W zebraniach nie uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych, wydziału kultury, wydziału rolnictwa i innych, które zobowiązane były
realizować wytyczne władz centralnych. Na odmianę nie brakowało
przedstawicieli instancji partyjnych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy nie szczędzili krytycznych uwag pod adresem działaczy
UTSK. Najwięcej pretensji mieli za to, że za mało kontaktują się z pracownikami instancji partyjnych i urzędów spraw wewnętrznych. W ich krytyce
brak było konkretnych zarzutów oraz
wyjaśnienia jak powinna wyglądać ta
współpraca. Nie trzeba było wielkiego wysiłku, aby zrozumieć,
że chodziło o donosicielstwo a nie o konstruktywną
działalność. Szczególnie
chodziło o wiersz pod
tytułem „Wełykyj Taras” („Wielki Taras”), Wiersz wydrukowano w „Naszym Słowie”
napisanego z okazji 19.03.1961 r.
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obchodów 100-nej rocznicy śmierci wielkiego ukraińskiego poety
Tarasa Szewczenki.
Moja sytuacja jako działacza była klarowna, gdyż nie miałem żadnych zobowiązań ani wobec partii ani Urzędu Spraw Wewnętrznych.
Wszystko, co osiągnąłem w pracy zawodowej i działalności społecznej, było wynikiem osobistego zaangażowania. Dlatego na każdym
zebraniu, wszelkich posiedzeniach i spotkaniach towarzyskich czułem się swobodnie. Moje hasła były jasne, czytelne i zgodne z obowiązującym prawem. Moje „donosy” były publicznie pisane do władz,
drukowane w gazecie „Nasze Słowo” oraz omawiane na wszelkich
zebraniach i spotkaniach. Za swoją społeczną działalność nie otrzymywałem specjalnych nagród finansowych i materialnych.
Do Zarządu Wojewódzkiego UTSK wybrano 17 osób, w tym 7
członków Prezydium, wśród nich kilku uczciwych i zaangażowanych
działaczy, którym nieobojętne były sprawy mniejszości ukraińskiej.
Nie zabrakło członków z nadania partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych, którzy mieli czuwać, aby działalność Towarzystwa nie miała
„nacjonalistycznych wypaczeń”.
Na szczeblu centralnym władzy państwowej i w terenie, trwała
nieustanna rywalizacja o wpływy między funkcjonariuszami służb
specjalnych a przedstawicielami partii. Samo usytuowanie Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w resorcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych budziło wiele wątpliwości. Każda ze stron
chciała mieć swoich ludzi we wszystkich strukturach życia społecznego. W tych układach każdy działacz Towarzystwa był pod presją jednej albo drugiej strony. Ten, kto wybrał własną drogę, musiał
się liczyć z konsekwencjami. Nie miałem wiedzy, jaką drogę wybrał
przewodniczący ZG UTSK Grzegorz Bojarski stawiając na działaczy
terenowych, między innymi na mnie. Chociaż byłem członkiem partii, to członkiem Prezydium zostałem wybrany na wniosek delegatów, którzy znali mnie, jako aktywnego działacza terenowego.
Zapotrzebowanie na zaangażowanych działaczy było bardzo duże
nie tylko ze strony ukraińskiej ludności, ale też Przewodniczącego Zarządu Głównego UTSK w Warszawie Grzegorza Bojarskiego.
Uważano, że w województwie olsztyńskim, gdzie jest największe skupisko deportowanej ludności ukraińskiej, UTSK powinno mieć lepsze wyniki.
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Po wysłuchaniu sprawozdania z dotychczasowej działalności i wystąpień delegatów postanowiono opracować program działania na
najbliższy rok. W tym programie uwzględniono propozycje uczestniczących w konferencji przedstawicieli kierownictwa Zarządu Głównego UTSK w Warszawie. W wytycznych dla nowo wybranego Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie w pierwszej kolejności
zwrócono uwagę na organizację nowych kół i punktów nauki języka
ojczystego, pomoc w organizacji amatorskich zespołów artystycznych oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych form współpracy
z młodzieżą oraz władzami terenowymi.
Od pierwszych dni mojej działalności jako członka Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie zauważyłem, że będę
współpracował z osobami, które nie przejmują się problemami deportowanej ludności ukraińskiej. Niektórzy na tyle byli „odważni”,
że w bezpośrednich rozmowach ze mną ostrzegali mnie, abym się
za mocno nie angażował. Na moje pytanie jak to się ma do statutu i wytycznych władz centralnych, odpowiadano mi, że realizacja
wszelkich wytycznych i statutu UTSK musi być uzgodniona z odpowiednią władzą partyjną i administracyjną. Na moje pytania, co na
to kierownictwo Zarządu Głównego UTSK, które zobowiązuje działaczy struktur terenowych do wychodzenia z inicjatywami w realizacji statutu i ich wytycznych.

Fragment artykułu gazety „Nasze Słowo” 2.VII.61 r. z przebiegu wojewódzkiej konferencji 18.06.1961 r. zawierający wytyczne Zarządu Głównego
UTSK do dalszej pracy ZW UTSK w Olsztynie.
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Odpowiadano, że tam też zrobi się porządek. Na moje pytanie,
dlaczego nie mówi się oficjalnie na zebraniach o przestrzeganiu tych
zasad w działalności i współpracy z przedstawicielami władzy, dpowiadano mi, że każdy sam powinien wiedzieć, co dla socjalizmu jest
dobre a co złe. Odpowiedziałem, że z ostatnią odpowiedzią w pełni
się zgadzam. Dodałem, że każdy członek partii musi wiedzieć, czy
jego postępowanie nie jest sprzeczne z zasadami socjalistycznej ideologii. Tak samo jak wierzący w Boga musi wiedzieć, czy jego postępowanie jest zgodne z zasadami Bożymi, w tym przypadku z Dziesięcioma Przykazaniami. Jeżeli każdy będzie przestrzegał zasady głoszonej przez siebie ideologii, na pewno unikniemy nieporozumień.
Przyjmowałem te uwagi jako krótki kurs przeszkolenia nowo wybranego członka Prezydium. Wszystko to przyjąłem do wiadomości i zdawałem sobie sprawę, że nie będzie łatwo pomagać swoim
rodakom. Zdawałem sobie sprawę, że będę miał problemy z wszelkiej maści szowinistami, którzy swoje wywody opierają na kłamstwie
i obłudzie.
Przyjmując funkcję członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
UTSK w Olsztynie miałem już rozeznanie dotyczące stosunku przedstawicieli władzy do mniejszości ukraińskiej. Na te tematy miałem
okazję osobiście rozmawiać z redaktorem gazety „Nasze Słowo” Mikołajem Siwickim, wizytatorem Kuratorium w Olsztynie w 1958 r.
Leonem Szczyrbą, redaktorem radia w Olsztynie Piotrem Bodnarem
oraz wieloma innymi działaczami.
Mając poparcie w wytycznych kierownictwa Zarządu Głównego UTSK i przyjętych do realizacji wniosków delegatów, przystąpiłem do wykonywania swoich obowiązków. W pierwszej kolejności
zająłem się organizacją nowych kół UTSK oraz rozwojem kultury
i oświaty ze szczególnym uwzględnieniem punktów nauczania języka ukraińskiego. Już 25 sierpnia 1961 roku pojechałem do miasta
powiatowego Morąg na zebranie organizacyjne koła UTSK. Uważałem, że w pierwszej kolejności należy organizować koła w miastach
powiatowych, które będą oddziaływać na teren. Uczestnicy zebrania
w pierwszej kolejności zwrócili uwagę na organizację punktów nauki
języka ukraińskiego i działalność amatorskiego zespołu artystycznego. Omawiano problem z organizacją własnej świetlicy i punktu bibliotecznego. Obecny przedstawiciel Komitetu Powiatowego PZPR
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obiecał, że postara się, aby udostępnić korzystanie z pomieszczeń
w Domu Kultury. Z dyskusji wynikało o potrzebie własnej bazy nie
tylko na działalność kulturalno-oświatową, ale zwykłe zebrania. Takie wymogi władza uważała za zbyt śmiałe. Po przeprowadzonej dyskusji podjęto uchwałę o powołaniu Koła UTSK. Następnie wybrano
Zarząd a jego przewodniczącym został miejscowy działacz Stefan
Łewczyk.
Następnego
dnia, 26 sierpnia 1961 roku
odbyło się posiedzenie Prezydium ZW UTSK
w Olsztynie, na
którym omawiano problemy ukraińskich
audycji olsztyńskiego radia. Redaktor i jednocześnie członek
Prezydium Jerzy Kwiatkowski zwracał się
z apelem o dostarczanie jak Fragment artykułu w gazecie „Nasze Słowo”
najwięcej ma- z 24.09.1961 r. dotyczący powołania Koła UTSK
teriałów z życia w Morągu.
i działalności mniejszości ukraińskiej. Na jego wniosek członkowie
Prezydium zobowiązali się dostarczać materiały do radia z poszczególnych powiatów. Jednak realizacja tych zobowiązań była znikoma.
Mało kto jeździł w teren, szczególnie w sprawach związanych z rozwiązywaniu trudnych problemów. Na moją uwagę, dlaczego nie biorą
udziału w organizacji zebrań oraz punktów nauki języka ukraińskiego, zawsze była ta sama odpowiedź „nie trzeba się narażać”.
Nie mogłem zrozumieć tych pseudo-działaczy, którzy dobrowolnie wchodzili w struktury Ukraińskiego Towarzystwa
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Społeczno-Kulturalnego ale nie wyrażali chęci pracy i działalności
na rzecz organizacji. Unikali bezpośredniego udziału w zebraniach
kół UTSK w terenie oraz udzielania pomocy w organizacji punktów
nauczania języka ukraińskiego. Dopiero po pewnym czasie zorientowałem się, że coś robili, ale nie na korzyść mniejszości ukraińskiej.

Fragmęt reportażu czasopisma „Zarzewie” z 5.11.1961 r. dotyczący działalności Klubu Inteligencji Wiejskiej „Bies” w Biesalu o działalności Klubu Inteligencji Wiejskiej. Artykuł gazety „Nasze Słowo” z 19.02.61 r.

Pod koniec posiedzenia Prezydium ZW UTSK w Olsztynie,
złożyłem szczegółową informację z przebiegu zebrania i powołania koła UTSK w Morągu. Niektórzy członkowie mieli wątpliwość
czy wybrany aktyw będzie w stanie realizować podjęte na zebraniu zobowiązania. Poinformowałem, że zamierzenia nie są wygórowane. Wystarczy dobra wola władz i pomoc ze strony Zarządu
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Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie, a pozostałe problemy będą rozwiązywać swoimi siłami.
Moja aktywna działalność i publiczna informacja w prasie i radiu o problemach mniejszości ukraińskiej zwróciła uwagę władz terenowych, służb specjalnych oraz kierownictwa Zarządu Głównego
UTSK w Warszawie. Jedni uważali, że jestem zagrożeniem dla ustroju socjalistycznego inni odwrotnie, że realizuję wytyczne władz centralnych. Każda ze stron pozostała przy swoim, a ja nadal w miarę
możliwości angażowałem się w działalności społecznej w swoim środowisku oraz UTSK, już na terenie całego województwa.
W tym samym czasie mówiło się w radiu i w prasie o mojej działalności w swoim miejscu zamieszkania. Akurat w 1961 roku obchodziliśmy drugą rocznicę powołania pierwszego w kraju Klubu Inteligencji Wiejskiej w Biesalu, którego między innymi byłem organizatorem. Z tej okazji prasa, radio i różne delegacje przyjeżdżały zobaczyć
wyniki dwuletniej działalności naszej pracy. Odwiedzały nas nie tylko delegacje z kraju, ale i z zagranicy. Dużo uwagi poświęcano sprawom międzynarodowej przyjaźni i tolerancji. W Wiejskim Domu
Kultury w Biesalu można przeczytać ukraińską książkę lub gazetę
„Nasze Słowo”, a podczas występów zespołu artystycznego usłyszeć
ukraińskie pieśni i melodie.
Wszystko, co robiliśmy, było akceptowane przez większość mieszkańców naszej miejscowości i okolic. Jednak byli sceptycy, którzy
wraz z niektórymi przedstawicielami władzy uważali, że Ukraińcom
nie powinno się pozwalać na korzystanie z własnej kultury, oświaty
czy praktyk religijnych.

Ukraińskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
Dotychczasowe, nabyte doświadczenia starałem się przenieść do ZW
UTSK w Olsztynie. Okazało się, że członkowie Zarządu Wojewódzkiego UTSK z nadania partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych są bardziej sceptyczni, niż ci, z którymi wcześniej się spotkałem na swoim
terenie. Moje metody działalności były akceptowane jedynie przez
przewodniczącego Bogdana Radwanieckiego oraz członka Prezydium ZW UTSK i jednocześnie redaktora ukraińskich audycji radiowych Jerzego Kwiatkowskiego. Najważniejsze było to, że miałem
swój udział w organizacji kół UTSK, punktów nauki języka ukraińskiego oraz czytelnictwa. Nie byłem obojętny na problemy, z którymi terenowi działacze bezpośrednio się do mnie zwracali. Chciałem,
aby każdy zrozumiał, że zależy mi, aby zesłańcy Akcji „Wisła” mieli
prawo normalnego życia.
Bardzo często otrzymywałem z terenu zaproszenia, abym przyjechał i pomógł w organizacji koła czy punktu nauki języka ukraińskiego. Jako członek Prezydium ZW UTSK miałem możliwość oficjalnie rozmawiać z przedstawicielami władzy w sprawach mniejszości ukraińskiej na terenie całego województwa. Stosowałem metodę
dogadania się lub nagłaśniania zaistniałego problemu.
W tym samym czasie coraz częściej proponowano mi pracę etatowego
sekretarza w Zarządzie Wojewódzkim UTSK w Olsztynie. Były to propozycje ze strony terenowych działaczy, redaktorów „Naszego Słowa”,
pracowników Zarządu Głównego UTSK w Warszawie włącznie z przewodniczącym Grzegorzem Bojarskim. Propozycje przyjmowałem jako
komplement a nie coś nadzwyczajnego. Pod każdym względem miałem za dużo do stracenia, aby skorzystać z tej propozycji. Doszło do
tego, że zaczęto mi wypominać moje wypowiedzi na zebraniach, konferencjach i rozmowach prywatnych między innymi to, że „...pomoc
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deportowanym rodakom jest obowiązkiem każdego uczciwego Ukraińca...”. Zapraszano mnie na poważne rozmowy do Warszawy i pisano listy z pytaniami, kiedy podejmę ostateczną decyzję w tej sprawie.

Jeden z listów Redakcji gazety „Nasze Słowo” dot. min. informacji na temat podjęcia pracy w ZW UTSK w Olsztynie.

Zdawałem sobie sprawę, że pomimo dotychczasowych wysiłków
działaczy UTSK, nie udało się stworzyć odpowiednich warunków do
działalności kulturalno-oświatowych w samym Olsztynie. A takie
potrzeby z roku na rok były i są coraz większe. W ciągu 14 lat zsyłki
na terenie miasta Olsztyna pojawiła się dość liczna grupa mniejszości
ukraińskiej. Wielu z nich nie wytrzymując negatywnych warunków
i zjawisk na wsi, uciekało do miast. Olsztyn, jako największe miasto
w naszym województwie, był bardzo atrakcyjny pod względem zdobycia pracy, zawodu, nauki i utrzymania anonimowości swego pochodzenia. Uważałem, że to środowisko powinno być zintegrowane.
Mieszkańcy Olsztyna i okolic chętnie angażowali się w pracach społecznych na rzecz rozwoju kultury i oświaty w mieście.
Coraz bardziej można było zauważyć skutki podziału Ukraińców
na lepszych i gorszych. Władza przy pomocy sprzedajnych osób wprowadzała antagonizm i nieufność. W wyrafinowany sposób skutecznie przeciwstawiała przeciwko sobie biednych z bardziej biednymi.

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne…

155

Grekokatolików przeciwko prawosławnym, rzymokatolików przeciwko grekokatolikom i prawosławnym. Chociaż wszystko to działo się
z nadania szatana, to wykonawcami byli ludzie, czyli słudzy szatana.
Wzajemne poniżanie się między chrześcijanami świadczy o tym, że
oficjalnie akceptuje się szatańską frakcje. Jakoś trudno zauważyć, żeby
oficjalnie potępiono tych chrześcijan, którzy wbrew Dziesięciu Przykazaniom Bożym czynią krzywdę innym chrześcijanom. Oficjalnie
nie wiadomo czy przechrzczenie chrześcijanina na lepszego chrześcijanina jest czynem pobożnym czy szatańskim. Problem w tym, że
nie ustalono, które chrześcijańskie wyznanie jest lepsze od drugiego.
W takich warunkach i niesprzyjających okolicznościach podjąłem
decyzję przejścia na etat sekretarza w ZW UTSK w Olsztynie. Była to

Pismo dotyczące spotkania i warunków podjęcia pracy na stanowisku Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie.

decyzja bardzo trudna, ale ze wszech miar godna uznania. Osobista
godność i wiara w swoją nację była ważniejsza od kariery osobistej
i bytu materialnego.
Od 1 stycznia 1962 r. nie było żadnego funkcyjnego pracownika na etacie, niby to dla usprawnienia i lepszej organizacji pracy.
Władza wojewódzka twierdziła, że tylko społecznie działające kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego Ukraińskiego Towarzystwa
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Społeczno-Kulturalnego może przynieść dobre rezultaty. Tylko nie
powiedziano, dla kogo miały być te lepsze rezultaty. Na pewno nie
dla Towarzystwa i ukraińskiej mniejszości. Wraz z wieloma terenowymi działaczami byłem przeciwnikiem likwidacji funkcyjnego
etatu.
Zgodnie z umową 13 marca 1962 roku o godzinie 22-ej spotkałem się z Przewodniczącym Zarządu Głównego UTSK na dworcu
w Olsztynie. Przeszliśmy do hotelu i na kolację w miejscowej restauracji. Przy kolacji przystąpiliśmy do omawiania spraw związanych
z moim zatrudnieniem na stanowisku Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie. Rozmowa przebiegała w ten sposób, że pan G. Bojarski chciał
poznać moje poglądy i zamiary na tym stanowisku.

Wyciąg ze statutu Ukraińskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego z 3
marca 1960 roku. Cele i środki działania Towarzystwa.

Swój program działania przedstawiłem w oryginalny sposób.
Z teczki wyjąłem statut UTSK i powiedziałem, że wszystko, co jest
tu zawarte jestem w stanie systematycznie realizować.
Po wysłuchaniu moich wywodów na temat przyszłej działalności, Pan G. Bojarski z uśmiechem powiedział: „Mamy o was wystarczającą ilość informacji, aby uwierzyć, że jesteście w stanie rozwiązać wiele problemów na swoim terenie”. Jego słowa były dla mnie

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne…

157

wiarygodne, bo na mój temat pracownicy Zarządu Głównego UTSK
i redaktorzy ”Naszego Słowa”, wypowiadali się pozytywnie. Między
innymi w „Ukraińskim Kalendarzu” na 1961 rok, w rubryce „Nasi
aktywiści” str. 169 oraz kronika wypowiedzi poszczególnych osób
na temat UTSK str. 190.
Nie oznacza to, że nie było przeciwników, którzy z rezerwą odnosili się do mojej działalności i wypowiedzi na temat prześladowań
mniejszości ukraińskiej. Docierały do nas informacje o różnicy poglądów na temat UTSK między czołowym aktywem w Warszawie.
Częste zmiany w kierownictwie Zarządu Głównego UTSK w Warszawie świadczyły o problemach zewnętrznych i wewnętrznych, z którymi trudno było sobie poradzić. Na szczeblu centralnym tak samo jak
w terenie, partia i służby specjalne umieszczali swoich ludzi, którzy
robili bardzo dużo złego w Towarzystwie.
„Ukraiński kalendarz” 1961 r.

Podczas rozmowy unikano tego tematu. Pan Grzegorz Bojarski
nie mówił o zmianach i poglądach pracowników w Warszawie. Ja
nie widziałem potrzeby mówić o intrygach na swoim terenie. Od
pierwszych dni działalności UTSK odczułem szczególną niechęć ze
strony niektórych przedstawicieli władzy do ludzi, którzy pomagali
zesłańcom akcji „Wisła”. Problem w tym, że wielu przypadkowych
ludzi, znając język i mentalność Ukraińców, podawała się za aktywnych działaczy UTSK. W rzeczywistości więcej szkodzili niż pomagali. Mieli bardzo dużo pomysłów w kompromitowaniu mniejszości
ukraińskiej. Poczynając od chuligańskich wybryków na nierealnych
postulatach kończąc. Trudno było zauważyć, aby działacz UTSK popierany przez przedstawicieli władzy miał autorytet wśród członków
organizacji. To samo dzieje się odwrotnie. Działacz, którego popierają ludzie i członkowie podstawowej organizacji, nie ma zaufania
wśród przedstawicieli władzy. Chociaż to zjawisko doświadczyłem
na własnej skórze, doszedłem do wniosku, że nie ma klimatu do takiej rozmowy.
Zrozumiałem, że Przewodniczący ZG UTSK Grzegorz Bojarski
całkowicie akceptuje moje plany rozwoju organizacji. Być może dlatego, że były zgodne ze statutem i oparte nie tylko na osobistych

158

Akcja „Wisła”

doświadczeniach. Dużo wiedzy na temat kompromitowania tej jedynej legalnej organizacji, jaką było UTSK, otrzymałem od ludzi, których usuwano za zbyt uczciwe podejście do problemów ukraińskiej
ludności deportowanej w ramach akcji „Wisła”.
W trakcie załatwiania mego zatrudnienia w ZW UTSK w Olsztynie pana Grzegorza Bojarskiego zdegradowano z Przewodniczącego Zarządu Głównego UTSK na zastępcę przewodniczącego. Nie
dowiedziałem się, czy był to zbieg okoliczności, w co nie wierzę, czy
to ja byłem tego powodem. Szczerze mówiąc mój życiorys i poglądy
moralne daleko odbiegały od życiorysów pseudo-działaczy UTSK,
którzy cieszyli się uznaniem zdemoralizowanych funkcjonariuszy
aktualnej władzy.
Ta grupa ludzi była na tyle rozbestwiona, że jeden z członków Prezydium powiedział mi w oczy: „...Jeżeli zgodzisz się przyjąć etat sekretarza, to też zostaniesz załatwiony tak jak inni...”. Powiedział to
pseudo-działacz, który wchodził w skład Prezydium od chwili powołania Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie. Przyznam, że
to mnie zaszokowało. Długo zastanawiałem się skąd się biorą tacy
niegodziwcy.
Następnego dnia, 14 marca 1962, roku Przewodniczący Grzegorz
Bojarski przedstawił mnie Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie jako kandydata na
stanowisko etatowego sekretarza ZW UTSK w Olsztynie. Prezentacja była bardzo krótka i miała charakter czysto formalny. W moim
odczuciu potraktowano nas jak zło konieczne, którego wcześniej czy
później trzeba się pozbyć i to w dosłownym znaczeniu. Byłem przekonany, że kierownictwo partyjne wiedziało, że Grzegorz Bojarski
nie pełni już funkcji przewodniczącego tylko zastępcy.
Tego samego dnia pan Grzegorz Bojarski z kierownictwem ZW
UTSK przy udziale Kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie omówili sprawy związane z moim oddelegowaniem do pracy z dniem
1.04.1962 r.
Wszystkie pisma kierowane do kierownika szkoły oraz powiatowych władz oświatowych o delegowanie mnie do pełnienia funkcji
w UTSK załatwiane były odmownie. Takie samo stanowisko zajęło
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie.
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Negatywne stanowiska Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie i Kuratorium Okręgu Szkolnego
w Olsztynie, było dla mnie czymś nadzwyczajnym. Jeszcze nie tak
dawno, kiedy organizowałem punkty nauczania ukraińskiego języka
w szkołach na terenie powiatu ostródzkiego chciano mnie się pozbyć.
Teraz, kiedy chcę odejść, to władza robi wszystko, aby mnie zniechęcić i nie wypuścić ze swego terenu. Gdybym nie miał okazji wcześniej
poznać przedstawicieli tak ważnych instytucji oświatowych pomyślałbym, że naprawdę akceptują moją działalność społeczną w tym
na rzecz zesłańców Akcji „Wisła”.

Jedna z odpowiedzi na pisma dotyczących delegowania do pełnienia funkcji etatowego Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie.

Kiedy jednoznacznie powiedziałem, że chcę pracować na rzecz
mniejszości ukraińskiej to podali argument, że nie znajdą nauczyciela do nauczania języka ukraińskiego. Biorąc pod uwagę prawdziwość argumentów powiedziałem, że podejmuję się uczyć języka
ukraińskiego i rosyjskiego do chwili zatrudnienia nowego nauczyciela z tych przedmiotów. Moja propozycja była na tyle przekonywująca, że w końcu wyrazili zgodę na delegowanie mnie do pracy
w Zarządzie Wojewódzkim UTSK w Olsztynie z dniem 1 kwietnia
1962 roku.
W takich warunkach podejmowałem pracę na stanowisku Sekretarza ZW UTSK w Olsztynianie. Zrezygnowałem z osobistej kariery,
która zapewniała mi lepsze warunki materialne i życiowe horyzonty.
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Swojej decyzji nie wycofałem, kiedy zorientowałem się, że władza na
szczeblu wojewódzkim postanowiła ciągle mnie kontrolować i nękać.
Praktycznie sekretarz otrzymywał polecenia od kilku zwierzchników, które często były nieskoordynowane i sprzeczne. Jako przykład
mogą posłużyć pewne fakty. Przewodniczący ZW UTSK w porozumieniu z KW PZPR zlecał mi obsługę zebrania w konkretnej miejscowości. Okazywało się, że w tej miejscowości brak chętnych do
wstępowania w partyjne szeregi, szczególnie osób ukraińskiego pochodzenia. W tym samym czasie wiceprzewodniczący ZW UTSK,
w porozumieniu z kierownikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych
zlecał mi jechać do innej miejscowości, bo tam były problemy z brakiem chętnych do współpracy z administracją państwową, a w rzeczywistości ze służbami specjalnymi. Jako etatowy sekretarz w tym
samym czasie miałem uzgodnione zebranie w innej miejscowości,
w której organizowaliśmy punkt nauki języka ukraińskiego. Oczywiście, pomimo różnych nacisków wybierałem to, za co osobiście odpowiadałem czyli problemy, z którymi boryka się mniejszość ukraińska.

Fragment pisma potwierdzające moje zatrudnienie do nauczania jęz.
ukraińskiego i rosyjskiego.
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Dobór Prezydium ZW UTSK w Olsztynie był ustawiany w ten
sposób, aby partia i służby specjalne miały spływ na całokształt
działalności UTSK. Przewodniczącym ZW UTSK w OLsztynie był
dyrektorem państwowego przedsiębiorstwa, a zatem znajdował się
w nomenklaturze partii. Wiceprzewodniczący i jeden z członków
Prezydium byli pracownikami Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Najbardziej niezależnym byłem ja, gdyż nie miałem żadnych zobowiązań wobec partii ani służb administracyjnych,
tylko wobec szeregowych członków UTSK.
W tej wyjątkowej atmosferze przyjąłem funkcję sekretarza etatowego w imię honoru swoich rodaków. Nie liczyłem na profity, bo
po prostu ich tam nie było. Nie miałem problemu z pracą, bo w środowisku, w którym mieszkałem, zdobyłem popularność i zaufanie.
Mieszkańcy na przekór zdemoralizowanym przedstawicielom władzy, powierzali mi różne ważne funkcje. W zamian przedstawiałem
naszą wartość i umiejętności na każdym odcinku życia pomimo, że
byliśmy zesłańcami akcji „Wisła”.
6 kwietnia 1962 roku na naradzie etatowych pracowników w Zarządzie Głównym UTSK w Warszawie wręczono mi pismo dotyczące
mego zatrudnienia. Dokument o moim zatrudnieniu został podpisany już przez nowego przewodniczącego.
Na naradzie kierownictwo Zarządu Głównego UTSK w Warszawie szczególną uwagę zwróciło na podsumowanie przebiegu kampanii sprawozdawczej w terenie. Zalecano uporządkowanie spraw
organizacyjnych w poszczególnych powiatach. Tam, gdzie zachodzi potrzeba, powołać nowe Zarządy Powiatowe UTSK. Tam, gdzie
słabo działają, wprowadzać nowych członków. W szkołach organizować punkty nauki języka ukraińskiego. Tam, gdzie jest możliwość, organizować zespoły artystyczne oraz inne formy działalności
kulturalno-oświatowej.
Na zakończenie zalecono współpracować z partią i organami władzy państwowej. Ten temat przez wielu działaczy przyjmowany był
bez entuzjazmu. Wielu z nas osobiście miało okazję przekonać się, że
przedstawiciele władzy odnoszą się negatywnie do problemów mniejszości ukraińskiej. Ignorują zapisy statutu UTSK, wnioski mniejszości ukraińskiej oraz oficjalne wytyczne centralnych władz dotyczące
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spraw ukraińskich. Twierdzenie, że za mało się do nich zwracamy
w sprawach pomocy jest nieprawdziwe i bezpodstawne.

Dokument potwierdzający moje zatrudnienie na stanowisku etatowego sekretarza ZW UTSK w Olsztynie.

W tym samym dniu wręczono mi legitymację służbową oraz
przedstawiono pilne sprawy do załatwienia na terenie naszego województwa. Przewodniczący Zarządu Głównego UTSK i jego zastępca byli zdania, że nie powinniśmy rezygnować ze współpracy
z partią i administracją. W swoich wystąpieniach twierdzili, że do
władzy różnych szczebli należy się zwracać w formie żądania pomocy w konkretnych sprawach. Inaczej nasze wysiłki będą daremne. Wskazówek i wytycznych otrzymaliśmy bardzo dużo, a dodatkowych możliwości finansowych i kadrowych żadnych. Jak zwykle
trzeba było polegać na własnych siłach i uczciwie zaangażowanych
działaczach.
Moje zatrudnienie nastąpiło podczas trwania kampanii sprawozdawczej w Kołach i Zarządach Powiatowych UTSK. Po zakończeniu
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w terenie przygotowywano się
do konferencji wojewódzkiej. Największym problemem było to, że
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brak było chętnych do obsługi zebrań w terenie. Ludzie w terenie
chcieli, aby działacze Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie
przyjeżdżali na zebrania i wspierali ich w rozwiązywaniu trudnych
problemów. Okazało się, że nie wszyscy mieli chęć spotykać się bezpośrednio z ludźmi w terenie i deklarować jakąkolwiek pomoc. Przez
takie stawianie sprawy mieliśmy odmienne zdania na temat przydatności i figurowania na liście członków Zarządu Wojewódzkiego
UTSK w Olsztynie.
Swoje uwagi starałem się przedstawiać w delikatny sposób, aby
kogoś nie urazić a siebie nie narazić na ataki władzy. Jednak moje
intencje były zrozumiałe i odpowiednio zinterpretowane. Przekonałem się, że zaledwie kilku członków poważnie traktuje swoją funkcję. W połowie kwietnia 1962 roku zaproszono mnie na naradę do
Wydziału Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie w celu omówienia przebiegu kampanii sprawozdawczej. Narada odbywała się w ten
sposób, że kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych, przedstawiciel KW PZPR i dwie nieznane mi osoby zadawały pytania, a ja jak
na typowym przesłuchaniu odpowiadałem. Między innymi pytano,
czy mam pretensję do członków Prezydium ZW UTSK,
którzy nie obsługują zebrań.
Odpowiedziałem, że tak,
gdyż do tego zobowiązuje statut każdej organizacji.
Powiedziałem też, że pełniąc
społecznie funkcję zastępcy
przewodniczącego Prezydium Powiatowego Zarządu
Związku Młodzieży Wiejskiej w Ostródzie sam poczuwałem się do obowiązku
obsługi zebrań. Powiedziałem, że nie można ignorować Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego dlatego, że jest organiza- Legitymacja służbowa Sekretarza ZW
cją mniejszości ukraińskiej UTSK.
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i na dodatek biedną. Członkowie Prezydium mają okazję spotkać się
nie tylko z przedstawicielami mniejszości ukraińskiej w terenie, ale
z funkcjonariuszami partii i władzy terenowej. Po takim wyjaśnieniu
sprawy moi rozmówcy nieco uspokoili się i pytali, jaki mam program
działania na 1962 rok. Odpowiedziałem, że uporządkowanie spraw
organizacyjnych, współpraca z władzami terenowymi, przestrzeganie statutu oraz realizacja wytycznych i uchwał władz Ukraińskiego
Towarzystwa Społeczno — Kulturalnego. Przedstawiony program
przyjęto bez specjalnych uwag i na tym spotkanie zakończono.
Od pierwszych dni mojej pracy w Biurze ZW UTSK w Olsztynie
bardzo dużo osób przyjeżdżało z terenu, aby dowiedzieć się, na jaką
pomoc mogą liczyć. Odpowiadałem, że zgodnie z wytycznymi statutu będę angażował się w rozwiązywaniu wszystkich problemów
naszych rodaków. Zdawałem sobie sprawę z ciężaru obowiązków,
jakich się podjąłem. Jednak nigdy nie sprzeniewierzyłem się swoim
zasadom i pokrzywdzonym tragedią akcji „Wisła”.
Przyjmując tak ważną i odpowiedzialną funkcje nie miałem dostatecznej wiedzy o intrygach, donosach i innych haniebnych czynach osób, którzy zaliczali siebie do inteligencji. Na szczęście było
ich niewielu. Pomimo tego szkody, które czynili wśród mniejszości
ukraińskiej, były duże. Ci ludzie, swój byt zawdzięczają bezwzględnej i bezgranicznej służalczości nieprzejednanym wszelkiej maści
szowinistom.
Moja wiedza o dotychczasowej działalności kolejnych członków
Zarządu Wojewódzkiego UTSK wzbogacona była informacjami działaczy z terenu i miasta Olsztyna. Pierwszym znanym i aktywnym
działaczem, którego miałem okazję poznać a następnie zaprzyjaźnić się, był Eugeniusz Mohyła, przewodniczący Zarządu Powiatowego UTSK w Ostródzie. To on mnie przekonywał, jeżeli nie chcę być
zawczasu zniszczony, powinienem jak najszybciej wstąpić do partii.
Dopóki się do mnie dobiorą, upłynie trochę czasu, który będę mógł
wykorzystać na działalność wśród deportowanej ludności. Jego słowa były nie tylko przekonywujące, ale prawdziwe.
Od swoich poprzedników dowiedziałem się, że wojewódzka władza sprawy ukraińskiej ludności ignoruje i lekceważy. Jedynie zależy jej, aby w strukturach UTSK było jak najwięcej ludzi posłusznych
funkcjonariuszom partii i służb specjalnych. Ci pseudo-działacze
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Budynek w którym na poddaszu znajdowało się biuro i świetlica ZW UTSK
w Olsztynie ul. 1-go Maja 3. Foto: Roman Cikuj 1962 r.

dobrze wiedzieli, że działają na szkodę mniejszości ukraińskiej, naznaczonej akcją „Wisła”.
Na tematy dotyczące spraw ukraińskich miałem możliwość często rozmawiać z pierwszymi etatowymi sekretarzami Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie Janem Szczurem i Światosławem Pikulskim. Od samego początku powołania Zarządu Wojewódzkiego
UTSK w Olsztynie cały ciężar odpowiedzialności za realizację statutowej działalności ponosili etatowi sekretarze. Pozostali funkcyjni działacze włącznie z przewodniczącym mieli bliżej nieokreślone
zadania. Z własnej obserwacji i udostępnionych informacji można zauważyć, że zastosowano „kręgosłup ideowy”. Byli to zaufani
ludzie, mający doświadczenie w kontaktowaniu się z mniejszością
ukraińską. Na podstawie ich opinii kierownictwo partii i służb specjalnych podejmowało decyzje, kogo utrzymać na etacie i na jakim
stanowisku. Poza tym prowadzili aktywną robotę propagandową.
W środkach masowego przekazu stosowali przekłamania dotyczące
nie tylko indywidualnych działaczy, ale deportowanej ludności w ramach akcji „Wisła”. W pierwszej kolejności pseudo-działacze zacierali pojęcie deportacji słownictwem sugerującym, że sami prosiliśmy o przesiedlenie nas w bydlęcych wagonach na tereny północnozachodnie kraju.
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Akcję „Wisła” w wyrafinowany sposób przedstawiano jako dobrodziejstwo i przejście ludności ukraińskiej z nędzy do dobrobytu. Trudno zaprzeczyć, że nie było biedy, ale dlaczego przemilcza się
z czego ona wynikała. W rozmowach na temat deportacji ukraińskiej ludności w ramach akcji „Wisła” zachowywałem umiar. Trudno
było nie reagować, kiedy przekonywano ustnie i na piśmie, że akcja
„Wisła” nie była zbrodnią tylko dobrodziejstwem. Przypominałem,
że akcja „Wisła” oprócz zbrodni miała dalszy ciąg fizycznego i psychicznego znęcania się. Dla przypomnienia dawałem przykłady niewolniczej pracy, głodzenie, areszty itp.

Fragment artykułu w „Ukraińskim kalendarzu 1965 r.” sugerujący dobrowolne przybycie mojej rodziny i dziesiątki tysięcy moich rodaków na Warmię i Mazury. Prawda jest taka, że są to dożywotni skazańcy akcji „Wisła”,
bez możliwości przedwczesnego powrotu do ojczystego domu.

Znęcaniem psychicznym jest szydzenie, poniżanie, wyrzucanie ze
szkół, zwalnianie z pracy, itp. Przestępstwem jest nie tylko czyn osoby fizycznej ale negatywny wpływ na ofiarę, którą w tym przypadku
jest mniejszość ukraińska. Tych negatywnych wpływów na mniejszość ukraińską, która była i nadal pozostaje ofiarą, spotyka się na
każdym kroku.
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Oprócz znieważania i siania nieprawdy o mniejszości ukraińskiej
naznaczonej akcją „Wisła”, można było zauważyć nasilanie antagonizmu między grekokatolikami i prawosławnymi. Najbardziej powszechną obłudą ze strony pseudo-działaczy było twierdzenie, że
Ukraińcy wstydzą się swego pochodzenia, mowy czy religijnego wyznania. Moje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania się niektórych osób przedstawiających się jako Ukraińcy, przyjmowane były
różnie. Jedni twierdzili, że są to żarty, a inni, że za poważnie do tego
podchodzę. Byli tacy, którzy dodawali swoje komentarze i donosili
do odpowiednich władz, że mam antysocjalistyczne poglądy. Tam
z kolei zwracano mi uwagę, abym przestał zajmować się głupstwami, a zajął się poważnie adaptacją Ukraińców w nowym środowisku.
Powiedziałem, że w ustroju socjalistycznym nie ma miejsca na jakąkolwiek dyskryminację.
Początek mojej pracy i działalności w Zarządzie Wojewódzkim
UTSK w Olsztynie był trudny. Na dodatek w Zarządzie Głównym
UTSK w Warszawie zmienił się przewodniczący. Nowy przewodniczący miał duże doświadczenie w budowie radzieckiego socjalizmu.
W „Kalendarzu ukraińskim 1971” można przeczytać, że na terenie
Rosji „...po zwycięstwie Październikowej rewolucji aktywnie włączył
się w komsomolski ruch młodzieżowy. Po powrocie w 1922 r. do Polski, wspólnie ze starszymi towarzyszami rozpoczął organizacyjnopropagandową działalność...”.
Nic dziwnego, że nasze poglądy na problemy mniejszości ukraińskiej w Polsce różniły się. Uważam, że przewodniczący pełnił rolę
pilnego obserwatora, a decyzje podejmował wspólnie z wolą przedstawicieli partii i służb specjalnych. Z przedstawicielami terenowych
struktur UTSK wcale się nie liczył.
Władza gminna w Biesalu i powiatowa w Ostródzie nie przebaczyły mi „zdrady” jaką popełniłem przechodząc do pracy na rzecz
Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Olsztynie.
Jak na początek, biorąc pod uwagę porządkowanie spraw organizacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii sprawozdawczej UTSK,
potrzeba było wykazać dużo wysiłku aby temu wszystkiemu sprostać. Warunki pracy biurowej i działalności kulturalno-oświatowej
były bardzo skromne. W jednym pokoju znajdowało się biurko etatowego sekretarza i maszynistki. Drugi, nieco większy, przeznaczono

168

Akcja „Wisła”

na świetlicę, która była
czynna od godz. 8:00
do 22:00. Działalność
świetlicowa prowadzona
była społecznie. Bardzo
często, szczególnie po
godz. 16.00, brakowało
miejsc dla odwiedzających świetlicę. W większości była to młodzież,
która aktywnie włączała się w działalność
kulturalno-oświatową.
Oprócz czytania prasy i wypożyczania książek, organizowano doraźne zespoły wokalne
i recytatorskie. Wystąpiłem na piśmie do władz
partyjnych i administracyjnych miasta Olsztyna
o przydział pomieszczeń
na działalność kulturalno-oświatową. Otrzymywałem jedynie ustne
podpowiedzi, na dodatek
Fragment artykułu z „Ukraińskiego kalenda- wszystkie negatywne.
rza 1971 r.”sugerujący o dobrowolnym przyOficjalnie z braku odpobyciu na Warmię i Mazury.
wiednich lokali. Władza
wojewódzka znając moje sukcesy w integrowaniu ludzi w Biesalu i na
ternie powiatu Ostróda widziała we mnie niebezpiecznego mąciciela
socjalistycznego ładu i porządku. Mówiono, że taką ocenę otrzymałem po zorganizowanej imprezie 25 czerwca 1961 roku w Ostródzie
z okazji 100 rocznicy śmierci ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki.
Przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie i jednocześnie nasz „opiekun” zwrócił mi uwagę, że z naszej świetlicy
dochodzą głośne śpiewy a ludzie, którzy przechodzący ulicą, skarżą
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Fragment artykułu gazety „Nasze Słowo” z dnia 9.07.1961 r.

się na hałasy. Na dodatek są to nacjonalistyczne piosenki, które denerwują przechodniów. Powiedziałem, że jest w tym dużo przesady
i najlepiej jak towarzysz sam się przekona, czy rzeczywiście donosy
pokrywają się z prawdą. Odpowiedziano mi, abym dobrze przysłuchiwał się partii, która wie, co mówi i wie, co należy robić. Odpowiedziałem, że zespół przygotowuje się na Międzywojewódzki Przegląd Ukraińskich Zespołów Dramatycznych. Postaram się, aby głośno nie śpiewano i nie denerwowano przechodniów. Rzeczywistość
była całkiem inna, bo okna świetlicy nie były od strony frontowej,
czyli od strony ulicy tylko od szczytu budynku. Latem, kiedy okna
były otwarte, to przechodnie zatrzymywali się i specjalnie podchodzili pod okna, aby posłuchać piosenek. O naszych zespołach można było przeczytać nie tylko w ukraińskich gazetach, ale też w polskiej prasie.
Poważnym i trudnym problemem w naszej działalności były bariery w organizacji punktów nauki języka ojczystego w szkołach. Ciągle odczuwało się brak kadry nauczycielskiej i woli ze strony władz
oświatowych.
Kuratorium Okręgu Szkolnego PWRN w Olsztynie nie zabezpieczało stałych wizytatorów, pomimo tego, że mamy bardzo dużo
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zorganizowanych punktów nauczania języka ukraińskiego. Bardzo
często na ten temat rozmawiałem z Leonem Szczyrbą, pierwszym wizytatorem języka ukraińskiego Kuratorium w Olsztynie. Chociaż na
tym stanowisku długo się nie utrzymał, to podczas naszych spotkań
opowiedział o negatywnym stosunku do niego nie tylko władzy, ale
samych pracowników. Tą opinią nie byłem zaskoczony, bo osobiście
miałem okazję poznać krzewicieli radzieckiego socjalizmu, „niosących kaganek oświaty”.
Jedynie udało się nawiązać ścisłą współpracę z Wydziałem Kultury PPRN w Ostródzie. Często zastanawiałem się dlaczego niektórzy pracownicy Wydziału Oświaty nie dorównują poziomem kultury
pracownikom Wydziału Kultury. Sam jestem pracownikiem oświaty
i nie wyobrażam sobie niekulturalnego zachowania się w stosunku
do innych osób.

Fragment artykułu „Gromada — Rolnik
Polski” 18.04.1962 r.

Przez systematyczne żądania i wskazywanie możliwości pozytywnego rozwiązania problemu mniejszości ukraińskiej stawaliśmy się
dla niektórych przedstawicieli władzy ciężarem, którego trudno było
się pozbyć. Urzędnicy i funkcjonariusze partyjni unikali rozmów na
temat potrzeb związanych z działalnością kulturalno-oświatową. Ze
swej strony nie przekraczaliśmy granicy żądań i nie dawaliśmy powodów do odmowy świadczeń przysługujących każdemu obywatelowi w Polsce. Zasada była taka, że najpierw wykonywaliśmy wszystkie
czynności, które należały do nas, następnie zwracaliśmy się do władz
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o pomoc zgodnie z obowiązującym prawem. Każdy sukces wymagał
poświęceń jak z jednej tak i z drugiej strony.
Moje metody pracy nie wszystkim się podobały. Moi przeciwnicy
wchodzący w skład Wojewódzkiego Zarządu UTSK uważali, że oni
stanowią władzę i ich zadaniem jest rozliczać podległe struktury Towarzystwa. Byli to ludzie z poręczenia partii i nic nie mieli do stracenia. Ja musiałem pracować i jeździć w teren, bo miałem dużo do stracenia, przede wszystkim godność. Uważałem za swój obowiązek wykorzystać każdą możliwość w udzielaniu pomocy w organizacji kół
UTSK, punktów nauczania języka ukraińskiego, placówek oświatowych czy amatorskich zespołów artystycznych. Największym moim
zmartwieniem był brak jedności w zasadniczych sprawach wśród
członków Prezydium ZW UTSK w Olsztynie.
Kiedy zwracałem uwagę, że powinniśmy oceniać działaczy na
podstawie osiągnięć wynikających z realizacji wytycznych statutu, to
posądzano mnie o antysocjalistyczne poglądy. W takich sytuacjach
musiałem udowadniać, że to ja działam zgodnie z socjalistycznymi
zasadami, bo realizuję wytyczne socjalistycznego statutu. Moje kryteria oceny działaczy wykorzystywane były w dwojaki sposób. Jednych przekonywano, że popieram socjalistyczną władzę innych, że
mam nacjonalistyczne poglądy.
Nawiązanie współpracy na odcinku działalności kulturalnooświatowej na terenie powiatu ostródzkiego wymagało wysiłku, zaangażowania oraz dużego poświęcenia poszczególnych działaczy
UTSK. Nasza działalność doceniana była jedynie przez mieszkańców naszego terenu. Wręczenie dyplomu uznania za całokształt pracy na odcinku kulturalno-oświatowym z uwzględnieniem działalności UTSK było dla mnie szczególnym uznaniem. Był to dowód
uczciwej współpracy mniejszości ukraińskiej z mieszkańcami Warmii i Mazur.
Jako przykład stosowanych metod w nawiązaniu kontaktu ze środowiskiem mniejszości ukraińskiej i organizacji kół UTSK może posłużyć miejscowość Ruś, pow. Morąg, woj. Olsztyn. Na prośbę miejscowej młodzieży narodowości ukraińskiej przyjechaliśmy na zebranie w niedzielę 15.07.1962 r. Zebranie odbywało się w miejscowej
świetlicy, w którym uczestniczył sołtys, narodowości polskiej, jako
najwyższa władza w tej wsi.
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Dyplom przyznany przez Zarząd Powiatowy UTSK i Wydział Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie, podpisany przez Kierownika Kazimierza Krakowskiego.

Reakcja funkcjonariuszy Komitetu Wojewódzkiego PZPR była
wyjątkowo nieprzyjemna. Kilka dni po zorganizowaniu koła UTSK
w Rusi wezwano mnie do KW PZPR w Olsztynie w celu wyjaśnienia swego negatywnego zachowania się w tej miejscowości. Byłem
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bardzo zdziwiony tą oceną i zapytałem, o co właściwie chodzi. Powiedziano mi, że na terenie powiatu Morąg zmuszam mieszkańców
do wstępowania i organizowania struktur UTSK. Na dodatek w miejscowości Ruś wprowadziłem sołtysa w błąd przedstawiając się jako
przedstawiciel partii.

Fragment artykułu gazety „Nasze Słowo”
z dnia 12.08.1962 r. dot. organizacji Koła
UTSK w miejscowości Ruś.

Byłem zaskoczony nie tylko formą zaproszenia, ale jeszcze bardziej
tematem rozmowy. Powiedziałem, że czegoś tu nie rozumiem. Odpowiedziano mi, że nic tu nie muszę rozumieć tylko odpowiadać na
pytania. Po pierwsze, nigdy nikogo nie zmuszałem. Po drugie, nigdy
nikogo nie wprowadzałem w błąd. Do jednej i drugiej miejscowości
na terenie powiatu Morąg, byłem oficjalnie zaproszony w celu udzielenia pomocy w zorganizowaniu Koła Ukraińskiego Towarzystwa
Społeczno-Kulturalnego.
Zgodnie ze statutem i wytycznymi Zarządu Głównego i Zarządu
Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie to był mój obowiązek. Podczas
przekazywania mi obowiązków towarzysz kierownik jako przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie był obecny.
Na zebraniu założycielskim Koła Miejskiego UTSK w Morągu brał
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udział przedstawiciel Komitetu Powiatowego PZPR, a w miejscowości Ruś sołtys. Wszystko odbywało się zgodnie z ustaleniami władz
partyjnych i państwowych. Nie zauważyłem, aby sołtys kojarzył mnie
z sekretarzem partii z powodu E. Mohyły, który zwracał się do mnie
„towarzyszu sekretarzu”. Biorąc pod uwagę fakt, że pełnię funkcję sekretarza ZW UTSK w Olsztynie, w rozmowach służbowych wszyscy
zwracają się do mnie „towarzyszu sekretarzu”. Oczywiście za wyjątkiem niektórych przedstawicieli władz, którzy zwracają się do mnie
towarzyszu Cikuj. Chociaż dla wielu osób jako Cikuj nie jestem towarzyszem. Nigdy bym sobie nie pozwolił przedstawiać się tym, kim nie
jestem, tym bardziej sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Oznajmiam, że zwrot „towarzyszu” wprowadzono obowiązkowo nie
tylko w partii, ale w wielu innych organizacjach, w tym UTSK, chociaż jest w tym pewna logika, bo nie wszędzie ten zwrot jednakowo
jest przyjmowany. Dodałem, że przy najbliższej okazji przeproszę
obywatela sołtysa, że mnie pomylił z tak ważną osobistością. Na zakończenie spotkania powiedziano mi, abym nigdzie nie poruszał tematu naszej rozmowy. Na tym spotkanie się zakończyło i wszystko
pozostało bez zmian. Ja robiłem swoje, a moi oponenci swoje.
Dużo uwagi i zachodu trzeba było poświęcić na utrzymanie ukraińskich audycji radiowych. Przeprowadziłem rozmowę z pierwszym
byłym redaktorem ukraińskich audycji Piotrem Bodnarem. Dowiedziałem się, że główną przyczyną braku odpowiedniej osoby do prowadzenia tych audycji jest zła wola partii i władz Polskiego Radia.
Władze uważały, że audycje te powinny być prowadzone społecznie.
Wszelkimi sposobami staraliśmy się nie dopuścić do likwidacji ukraińskich audycji. Duże zasługi w utrzymaniu tych audycji miał członek Prezydium ZW UTSK, Jerzy Kwiatkowski.
Na każdym odcinku działalności Towarzystwa i życia mniejszości
ukraińskiej ciągle stawiano bariery trudne do pokonania. Przedstawiciele władzy bardzo często kierowali się szowinistyczno-komunistyczną zasadą „co innego mówić a co innego robić i myśleć”.
Chociaż swoje obowiązki wykonywałem zgodnie ze statutem, to
każde posiedzenie, narada czy spotkanie musiało się odbywać z udziałem przedstawiciela Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Urzędu Spraw
Wewnętrznych PWN w Olsztynie. Dodatkowo przydzielono dwóch
„opiekunów” z Urzędu Bezpieczeństwa, aby bez przerwy mieli mnie
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na oku. Okazało się, że ci opiekunowie interesowali się wszystkimi,
kto przychodził do biura, do świetlicy, gdzie wyjeżdżam oraz z kim się
kontaktuję. Dla władzy od samego początku mojej pracy i działalności
było to duże obciążenie, gdyż odrywałem od innych nie mniej „ważnych” spraw minimum czterech politycznych pracowników. Dodatkowo musieli wysłuchiwać sprawozdań odnośnie mojej osoby „społecznych” donosicieli. Pod ścisłym nadzorem w tych czasach nie byłem
pierwszy ani ostatni. Tak jak wielu innych prześladowanych osób, musiałem sobie jakoś radzić. Zdawałem sobie sprawę, że żyjemy w takim
ustroju, który utrzymuje się dzięki donosicielstwie i obłudzie.
Podczas przebiegu kampanii sprawozdawczej UTSK dużo uwagi
poświęcałem nie tylko na umacnianiu już działających kół, ale brałem aktywny udział w organizowaniu nowych. Zwracałem szczególną uwagę na powoływanie powiatowych i miejskich struktur Towarzystwa. Struktury organizacyjne UTSK odgrywały dużą rolę w organizacji punktów nauczania języka ukraińskiego i działalności kulturalno-oświatowej. Po zmianie kierownictwa Zarządu Głównego
UTSK w Warszawie w 1962 roku zauważyłem zmianę podejścia do
problemów mniejszości ukraińskiej. Na naradzie pracowników etatowych i działaczy terenowych 9 maja 1962 r. w Warszawie zobowiązano nas do: (fragment z osobistych notatek.)
”— nawiązać ścisłą współpracę z Wojewódzkimi i Powiatowymi
Komitetami PZPR oraz Podstawowymi Organizacjami Partyjnymi.
Na bieżąco informować struktury partyjne o całokształcie działalności Towarzystwa na terenie swego województwa,
— nawiązać współpracę z Frontem Jedności Narodowej oraz innymi organizacjami społeczno-politycznymi działające na tym terenie,
— kampanię sprawozdawczą zakończyć do końca czerwca 1962 roku.
Sprawozdania z działalności Kół powinny być składane na piśmie
w czterech egzemplarzach,
— przewodniczący Kół UTSK powinni opracować szczegółowe plany pracy z uwzględnieniem potrzeb całego środowiska n p. obchody
świąt państwowych i rocznic,
— przeprowadzić wojewódzki przegląd zespołów artystycznych.
Przy każdym Zarządzie Wojewódzkim UTSK powinna być zorganizowana grupa estradowa,
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— kierownicy zespołów artystycznych powinni składać sprawozdania ze swej działalności. Każdy zespół powinien prowadzić kronikę,
która powinna być udostępniana dla każdej zainteresowanej osoby.
Szczególną uwagę należy zwrócić na repertuar, który powinien być socjalistyczny w treści, narodowy w formie. Bardzo często się zdarza, że
jest odwrotnie,
— przeprowadzać szkolenia osób zajmujących się kulturalno-oświatową działalnością,
— rozwijać i propagować działalność lektorską oraz czytelnictwo,
— nawiązać ścisłą współpracę z Wydziałami Oświaty i Kultury, Powiatowymi Bibliotekami oraz Domami Kultury”.
Wszystkie narady były podobne. Bardzo mało pytań, jeszcze mniej
odpowiedzi. Jedni nie chcieli się narażać pytaniami i swoimi wątpliwościami, a drudzy odpowiedziami. Największą korzyścią z tych
narad była wymiana doświadczeń między etatowymi pracownikami UTSK z poszczególnych województw. Wielu działaczy nie mogło
zrozumieć o co właściwie chodzi kierownictwu Zarządu Głównego
UTSK w przedstawianych wytycznych. Można było się domyślać, że
nieważne, co zrobiono, tylko co napisano. Nie wyjaśniono, jaki ma
sens składanie informacji na piśmie w czterech egzemplarzach. Do
końca nie powiedziano komu należy je składać. Ta sprawa powinna
być jasna, że jeden egzemplarz dla partii, drugi dla wydziału spraw
wewnętrznych, trzeci dla nadrzędnej struktury UTSK i ostatni do
akt Koła. Kiedy chciałem zaproponować aby wydrukowano jednolite druki do sprawozdań, obok siedzący kolega powstrzymał mnie od
tego zamiaru. Powiedział, abym z takimi i innymi propozycjami do
kierownictwa się nie zwracał. Za taką śmiałość etatowy pracownik
ponosi przykre konsekwencje. Jako przykład może posłużyć zwolnienie z funkcji przewodniczącego Grzegorza Bojarskiego. Chociaż
byłem tą zmianą bardzo zaskoczony, to bliższych informacji na ten
temat nie miałem okazji otrzymać. Jedni twierdzili, że to dobra zamiana, bo wreszcie wybrano na to stanowisko właściwego człowieka.
Chociaż osobiście miałem inne zdanie na ten temat, to nikt nie zwracał na to uwagi. Inni działacze podzielali moją opinię ale nie mieli
wpływu na politykę kadrową na szczeblu centralnym. Okazało się, że
tylko pseudo-działacze dzięki wsparciu władzy mają większy wpływ
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na rozpowszechnianie własnych opinii i zmiany kadrowe. Pseudodziałacze mieli na tyle zaufania ze strony partii i służb specjalnych, że
sami oceniali kto działa zgodnie z treścią socjalistyczną. a kto z nacjonalistyczną. Chociaż byli to ludzie w różnym wieku i z różnym
wykształceniem, to mieli wspólną cechę, skłonność do donosicielstwa i czynienia zła.
Od pierwszego dnia pracy na stanowisku sekretarza, przeciętnie
cztery razy w tygodniu włącznie z niedzielami, jeździłem w teren.
W pierwszej kolejności aby obsłużyć zebrania kół UTSK, następnie
przeprowadzać rozmowy z władzami terenowymi na tematy związane z problemami mniejszości ukraińskiej. Uczestnicy zebrań zwracali uwagę na brak pomocy ze strony Zarządu Głównego UTSK w rozwiązywaniu kluczowych problemami ludności ukraińskiej na wsi.
W prasie i wydawanych kalendarzach przedstawia się nieprawdziwe sukcesy rolników, którzy dobrowolnie przyjechali na Ziemie
Odzyskane, a władza umożliwia im osiągać wysokie dochody. Przemilcza się problemy rolników deportowanych w ramach akcji „Wisła”, którzy bez przerwy są dyskryminowani, eksploatowani i są także
ofiarami aktów przemocy. Przede wszystkim wraz z innymi rolnikami są gnębieni obowiązkowymi dostawami płodów rolnych. Deportowanym w ramach akcji „Wisła” narzuca się drakońskie plany
obowiązkowych dostaw płodów rolnych. Zdarzało się tak, że trzeba
było wybierać czy ostatnią szklankę mleka dać swemu dziecku i iść
do więzienia, czy poświęcić zdrowie, a nawet życie dziecka. O mięsie
dla rodziny nawet nie można było marzyć. Po za tym zesłańcy akcji
„Wisła” jako najbardziej podejrzani kierowani byli do służby wojskowej w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania
rud uranu. Po tej służbie wielu z nich straciło zdrowie i życie. Rolnicy
pozbawieni byli ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, rodzinnych
i zdrowotnych, a ich dzieci pozbawione zasiłków rodzinnych. Ci, co
trafili do państwowych gospodarstw rolnych, byli w nieco w lepszej
sytuacji, bo mieli możliwość w nieoficjalny sposób, coś zdobyć do
zjedzenia.
Gorsza była sytuacja w Rolniczych Spółdzielniach Produkcyjnych,
bo tam naznaczonych akcją „Wisła” nie dopuszczano nawet do magazynów produktów rolnych. Wielu rolników w celu zarobkowym
podejmowało dodatkową pracę poza rolnictwem, aby wywiązać się
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z obowiązkowych dostaw i nakarmić rodzinę. Młodzież na stałe wiązała się z pracą w mieście, gdyż nie widziała przyszłości w gospodarstwie rolnym. Z roku na rok ubywało rąk do pracy, bo młodzi ludzie
uciekali do miast, aby zarobić na utrzymanie rodziny i wspierać rodziców w egzystencji życiowej.

Artykuł gazety „Nasze Słowo” z 24.09.1962 r. informujący o współpracy rolników w Kółku Rolniczym.

Rolnicy z akcji „Wisła” pomimo nabytych umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa rolnego i ciężkiej pracy, nie mieli możliwości
nabycia podstawowego sprzętu rolniczego. Nie mając innego wyjścia, wspólnie z innymi rolnikami, wstępowali do istniejących już
Kółek Rolniczych lub organizowali nowe. W tym czasie Kółka Rolnicze miały możliwość korzystania z Funduszu Rozwoju Rolnictwa
na zakup ciągników i sprzętu rolniczego. Było to połowiczne rozwiązanie, bo usługi tym sprzętem nie były tanie. Na niektóry sprzęt
w okresie nasilonych prac polowych trzeba było długo czekać w kolejce. Nadal trzeba było wywiązywać się z obowiązkowych dostaw
płodów rolnych.
Dopiero po „wydarzeniach grudniowych” w 1970 roku nastąpiła
zmiana Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR i ekipy rządzącej.
Nowe władze pod naciskiem rolników w 1972 roku zniosły obowiązkowe dostawy. Trudno dziwić się rolnikom z akcji „Wisła”, że kry-
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tycznie odnosili się do tych działaczy UTSK, którzy przedstawiali
społeczeństwu nieprawdziwy ich obraz życia na wsi.
W nowym kierownictwie Zarządu Głównego UTSK zwiększyła się
ilość działaczy, którzy nie tylko wypaczali prawdziwy obraz naszych
rolników ale nie interesowali się oświatą, w tym przygotowaniem
kadry nauczycielskiej języka ukraińskiego. W swoich wystąpieniach
i artykułach na temat szkolnictwa nie wspominali o możliwości zdobycia zawodu nauczyciela w Ukraińskim Liceum Pedagogicznym
w Bartoszycach, woj. Olsztyn. Jako przykład mogą posłużyć dwa artykuły pisane na ten sam temat w tym samym czasie, w 1962 roku.
3 czerwca 1962 r. na konferencji powiatowej UTSK w Bartoszycach, nauczyciele z ukraińskiego liceum pedagogicznego wystąpili z wnioskiem, aby dokonać naboru do I klasy przynajmniej 45
uczniów. Przyjmując ten wniosek do realizacji obiecałem, że zrobię
wszystko, aby w liceum była odpowiednia ilość kandydatów.
2 września 1962 r. na otwarciu nowego roku szkolnego 1962/63
w Bartoszycach miałem okazję osobiście stwierdzić, że do I klasy
przyjęto 47 uczniów. Jak by tego nie nazywać, był to sukces wszystkich uczciwych działaczy, którzy podczas zebrań sprawozdawczych
UTSK popierali moje inicjatywy. Ja ze swej strony starałem się tam,

Apel do rodziców Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie, Romana Cikuja zamieszczony w gazecie „Nasze Słowo” z dnia 24.06.1962 r.
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Fragment artykułu z „Ukraińskiego Kalendarza 1963 r.” Informacja o liceach pedagogicznych w tym artykule przedstawiona jest w całości, przez
„działacza” UTSK.

gdzie było to możliwe, realizować ich wnioski. Sprawa naboru do
liceum i organizacja punktów nauczania na terenie powiatu Bartoszyce została przyjęta negatywnie przez funkcjonariuszy KW PZPR
w Olsztynie. Zarzucono mi, że na siłę namawiam polsko-ukraińskie
rodziny do zapisywania swoich dzieci na naukę języka ukraińskiego. Powiedziałem, że jakiś nadgorliwiec wprowadza w błąd partię.
Nikogo z poza ukraińskich rodzin nie namawiałem, aby wysyłały swoje dzieci na naukę języka ukraińskiego. Prawdą było jedynie
to, że współmałżonkowie osobiście skarżyli się, że mają problemy
dogadania się, czy dziecko powinno uczyć się języka ukraińskiego.
Odpowiadałem, że sami powinni zdecydować, czy w ogóle dzieci
powinny znać inne języki. Dodawałem humorystycznie, że osobiście chciałbym, aby moje dziecko znało język przeciwnika. Dziecko
znające język teściów mogłoby być dobrym łącznikiem między jedną i drugą rodziną.
Przy omawianiu tych spraw kilku działaczy z naszego terenu
wspólnie z przedstawicielami partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych
zalecili, abym przy planowaniu otwarcia punktów nauczania języka
ukraińskiego,, nie brał pod uwagę dzieci rodzin polsko-ukraińskich.
Zobowiązano mnie do zweryfikowania miejscowości na terenie
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Treść pisma wydanego mi na polecenie Urzędu Spraw Wewnętrznych
PWRN w Olsztynie.

powiatu bartoszyckiego, w których planuje się otwarcie punktów nauczania języka ukraińskiego.
Jak widać, moja działalność bardzo się różniła od poglądów
i praktycznej działalności innych działaczy. Przede wszystkim dbali oni o „socjalistyczną treść” pomijając „narodową formę”. Pracownicy gmin, które odwiedzałem pytali mnie, kogo zalicza się do ludności innej, a kogo do polskiej. Odpowiadałem, że nie wie kogo nasze władze wojewódzkie i powiatowe mają na myśli. Zasugerowałem,
aby pracownicy urzędu gminy ustalili telefonicznie, kogo i do jakiej
grupy ludności należy zaliczać. Pomimo długich rozmów telefonicznych nic konkretnego nie mogli się dowiedzieć. Nikt z urzędników
nie był w stanie powiedzieć, kto jest, a kto nie jest ludnością polską.
Najczęściej odpowiadano, że Ukraińcy ukrywają swoje pochodzenie
i trudno ich rozszyfrować.
Jedynym sposobem ustalenia, kto jest Ukraińcem należy szukać
w spisie deportowanych w ramach akcji „Wisła”. Nie wiedzieli, do jakiej grupy ludności należy zaliczać dzieci z mieszanych małżeństw.
Cała akcja ustalania, które dzieci mają prawo do nauki języka ukraińskiego spełzła na niczym. Inicjatorzy tej akcji byli zawiedzeni, a mnie

182

Akcja „Wisła”

zarzucono niewłaściwe podejście do sprawy i mącenie urzędnikom
w głowach zadawanymi pytaniami. Np. Czy grekokatolik, który
przechrzcił się na rzymo-katolika, urzędnicy zaliczają do ludności
polskiej czy nadal należy do ludności ukraińskiej. Do jakiej ludności należy zaliczyć rodzinę w której współmałżonka jest pochodzenia niemieckiego a mąż ukraińskiego. Przedstawiciele wojewódzkiej
władzy i niektórzy członkowie Prezydium ZW UTSK w Olsztynie,
zarzucili mi, że moje podejście do sprawy w Bartoszycach przyniosło
więcej szkody niż pożytku.
Jednak nikt nie miał odwagi odpowiedzieć, komu w tych okolicznościach przyniosłem szkodę a komu pożytki.
Biorąc pod uwagę nabrzmiałe problemy swoich rodaków, obiecałem, że w miarę swych możliwości będę starał się im pomóc. Informowałem, że będę korzystał z zapisów statutu UTSK. W Rozdziale III, paragraf 6, zapisano „Celem Towarzystwa jest: a) Włączenie
ukraińskiej mniejszości narodowej do ogólnonarodowego budownictwa socjalizmu w Polsce”. Dotyczy to, między innymi, stwarzanie
warunków socjalnych na równi ze wszystkimi obywatelami. Wyjaśniałem, że w socjalistycznym Liceum Pedagogicznym w Mrągowie
uczono mnie, że fundamentem ustroju socjalistycznego jest zasada
„od każdego według możliwości, a każdemu według potrzeb”. Mówiłem, że nikt nie będzie miał mi za złe, że przy rozwiązywaniu problemów swoich rodaków będę kierował się zasadą sprawiedliwości
społecznej. Nie zwracając uwagi na uśmieszki współrozmówców zachowałem poważną minę, gdyż nie byłem pewny czy wśród nich nie
ma donosicieli. Władza uważała zesłańców akcji „Wisła” za ludzi,
których jak najszybciej trzeba unicestwić. Aby osiągnąć ten haniebny
cel, władza szukała różnych metod, w tym wsparcia wśród wszelkiej
maści prowokatorów i donosicieli. Zesłańcy ze swej strony szukali
sposobu ratunku od niechybnej zagłady.
Funkcjonariusze partyjni uważali socjalizm za jeden ze środków do
osiągnięcia swego barbarzyńskiego celu. Ta opinia była powszechnie
znana i, co gorsze, akceptowana. Środki masowego przekazu, wydawana literatura i filmy przedstawiały Ukraińców jako najgorszy element, nawet gorszy od hitlerowskich okupantów. Przemilczali jednak to, że Ukraińcy nigdy nie byli okupantami. Konkretne przykłady
przedstawiane były na większości zebrań. O tym samym informował
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mnie działacz UTSK, Eugeniusz Mohyła. Opowiedział mi o interwencji u sekretarza KP PZPR w sprawie odmowy ukraińskiej rodzinie napisu w ojczystym języku na nagrobku ojca. Sekretarz odpowiedział,
że nic nie będzie zmieniał. Wówczas nasz działacz powiedział, że to
jest sprzeczne z socjalistycznymi zasadami. Sekretarz się zdenerwował i odpowiedział, że to on decyduje, co jest socjalistyczne a co nie. Ja
miałem podobne rozmowy na temat ignorowania statutu i to w gronie kilku osób. Odpowiedziałem sekretarzowi Komitetu Gminnego
PZPR, że on się myli i będę robił tak jak zapisano w statucie. Sekretarz
poskarżył się na mnie w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie,
gdzie pouczono mnie jak powinienem się odnosić do partyjnych funkcjonariuszy. Usprawiedliwiałem się tym, że nie mogłem milczeć, kiedy
sekretarz gminny publicznie ignoruje postanowienia KC PZPR. Zawsze przy takich rozmowach dyskusja kończyła się na niczym, a mnie
uznawano za podejrzanego formalistę. Na zebraniach omawialiśmy
nurtujące problemy zesłańców akcji „Wisła”. Ludzie chcieli znać swój
stan prawny i polityczny. W rzeczywistości ustrój państwowy nic nie
miał wspólnego z socjalizmem i z demokracją. Nawet takim zbrodniarzom jak naziści bolszewiccy komuniści dawali na piśmie potwierdzenie o przyczynach i miejscach przymusowego pobytu.
Komunistyczni zbrodniarze i ich poplecznicy myślą, że nie dając nam żadnego dokumentu „o zbrodni i karze” uda im się zatrzeć
wszelkie ślady poprzez unicestwienie setek tysięcy etnicznych Ukraińców w Polsce. Ślady zbrodni nad niewinną ludnością zawsze pozostaną. Wszyscy powinni wiedzieć, że każda zbrodnia jest sprzeczna
z zasadami Bożymi. Zbrodniarze nie mogą liczyć na przebaczenie,
bo to jest niemożliwe. Ten, kto wymyślił slogan „wybaczam mordercy” powinien wyjaśnić, w jaki sposób nieżyjąca zamordowana ofiara
może przebaczyć swemu mordercy. Jeżeli ktoś z bliskich chce w imieniu zamordowanej ofiary przebaczyć mordercy to na jakiej podstawie. Bo trudno uwierzyć, aby zakatowany na śmierć ojciec za życia
uprzedził swoich bliskich, aby przebaczyli mordercy. Jeżeli nie ma takiego upoważnienia na piśmie, to ten, kto przebacza swoim wyznaniem akceptuje morderstwo danej osoby. W takim przypadku można
podejrzewać przebaczającego o zmowę z mordercą.
Przedstawiciele władzy dużo uwagi poświęcali na utrzymaniu
odpowiedniego składu osobowego członków Prezydium i Zarządu
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Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie. Moje uwagi i zastępcy przewodniczącego Jerzego Kwiatkowskiego przyjmowane były z niechęcią.
Nawet Przewodniczący ZW UTSK pod naciskiem przedstawicieli
władzy zalecił mi, aby w sprawozdaniach z działalności ograniczyć
się do przedstawienia liczb.
Podjęto decyzję, aby nie przedstawiać imienne dobrze pracujących
kół, zespołów artystycznych czy punktów nauczania języka ukraińskiego. Nawet nie wyjaśniono dlaczego. Natomiast zalecano pokazywanie osiągnięć rolników z wydajności płodów rolnych z hektara, udoju ilości litrów mleka od krowy itp. Przedstawiać rolników,
którzy wstąpili do partii i poświęcają swój wolny czas na integrację
i stabilizację środowiska.
Można było zauważyć, że władza zainteresowana była nie tylko zniechęceniem do działalności na rzecz mniejszości ukraińskiej,
ale wszędzie gdzie to możliwe ośmieszaniem. Oficjalna propaganda
przedstawiała Ukraińców jako faszystowskich popleczników. Stosowano różne metody, aby Ukraińcy zmieniali swoją tożsamość narodową. Dziwnie to się składa, że ta opinia w latach czterdziestych XX wieku i później dotyczy między innymi mojej osoby. Dziwne dlatego, że
mój dziadek też Roman, ze strony mamy, podczas I Wojny Światowej
1914 roku, wcielony do okupacyjnej armii i jako żołnierz dostał się do
niewoli. Przebywał wraz z innymi żołnierzami Ukraińcami w obozie
we Włoszech. Tam byli poniżani, bo w jego ojczyźnie dochodzili do
głosu bolszewicy. Dziadek nie miał żadnego wpływu na zmianę opinii otaczającego go środowiska. Zresztą nie tylko Włosi wykazywali
niechęć do komunistycznego ruchu w rosyjskim imperium.
Rzeczywistość była taka, że moi dziadkowie i rodzina czuli niechęć do faszystowskich, komunistycznych, szowinistycznych oraz
innych wszelkiej maści okupantów i zbrodniarzy. Zawsze chodziliśmy z podniesionym czołem w łagrach, więzieniach i na zesłaniu
w ramach akcji „Wisła”. Przekonywano też, że Ukraińcy wstydzą się
swojej nacji i nie garną się do działalności na rzecz swoich rodaków.
Przedstawiany wizerunek Ukraińca zawsze był i jest kłamliwy. Miłość do Ukrainy odczuwają nie tylko sami Ukraińcy, ale inne narodowości, które chętnie osiedlali się na tej ziemi. Nie znam przypadku, aby Ukraińcy z własnej woli uciekali z ojczystej ziemi. Jedynie
okupanci zmuszali ich do porzucenia rodzinnego domu, aby ratować
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życie swoje i swoich bliskich. Na ukraińskiej ziemi tylko okupanci
tworzyli piekło i swoimi barbarzyńskimi czynami obciążali etnicznych Ukraińców.
Tylko zdemoralizowany margines społeczny ma czelność nazywać
barbarzyńcami etniczne narody, które walczyły, walczą i będą walczyć o swoją wolność i niepodległość.
Prawdą jest, że nie kryłem swoich poglądów w rozmowach prywatnych. Nawet w założeniach ideowych socjalizmu twierdzono, że
okupacja to zło a walka o wyzwolenie społeczne i narodowe to dobro.
Napad na etniczną ojczyznę jest barbarzyństwem a obrona swojej etnicznej ojczyzny jest bohaterstwem. Kierując się boskimi zasadami
i cywilizowanej ludzkości prawami nie miałem i nie mam problemu
rozróżniania dobra od zła.
11 czerwca 1962 roku odbyło się posiedzenie Prezydium ZW
UTSK poświęcone przygotowaniom do wojewódzkiej konferencji
na dzień 1 lipca 1962 roku. Na posiedzeniu tym przedstawiciel KW
PZPR dużo uwagi poświęcił na omówienie przebiegu powiatowych
konferencji UTSK. W tym czasie na terenie naszego województwa
prowadziło działalność pięć Zarządów Powiatowych UTSK, w Bartoszycach, Braniewie, Kętrzynie, Ostródzie i Pasłęku. Przedstawiciel
partii z przekąsem zwrócił mi uwagę, dlaczego do tej pory nie przeprowadzono konferencji sprawozdawczych w powiatach. Dobrze wiedział, że chodzi tylko i wyłącznie o powiat Pasłęk, gdzie wszystkim
kieruje wspierany przez nich partyjny działacz.
W powiecie pasłęckim jak na bardzo duże skupienie ludności
ukraińskiej, prowadziło działalność niżej wymienione Koła UTSK:
1. Pasłęk,
przewodniczący koła UTSK
2. Dobry,
przewodnicząca koła UTSK
3. Swędkowo, przewodniczący koła UTSK

Andrzej F.
Emilia T.
Jerzy B.

21 czerwca 1962 roku osobiście pojechałem do Pasłęka aby zorientować się w sytuacji i przygotować powiatową konferencję. Okazało się, że na terenie powiatu spotkałem wiele osób chętnych do
działalności w UTSK. Jednak potrzebowali pomocy organizacyjnej.
Obiecałem, że zrobię wszystko, aby im pomóc, chociaż w „Ukraińskim kalendarzu 1961 r.” można przeczytać całkiem coś innego.
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Informowano, że ten powiat pod względem działalności UTSK jest
najlepszy w województwie. Nawet sami mieszkańcy Pasłęka z uśmiechem mówili, że jeżeli nasz powiat pod względem działalności UTSK
jest najlepszy, to trudno sobie wyobrazić, jaka działalność jest tych
gorszych. Terenowi działacze w bezpośredniej rozmowie i w listach
pytali, o co właściwie chodzi. Dlaczego ktoś robi pośmiewisko z tych,
co mają sukcesy i z tych, którzy mają problemy zorganizować działalność kulturalno-oświatową na swoim terenie.

Fragment artykułu „Nasi aktywiści” zamieszczony w „Ukraińskim kalendarzu 1961 r.”

Następna dezinformacja o działaczu z naszego terenu też była szeroko dyskutowana.

Fragment artykułu „Nasi aktywiści” zamieszczony w „Ukraińskim kalendarzu 1961 r.”.

Wiele osób z ironią pytało mnie gdzie są te „dejaki” Zarządy Powiatowe UTSK na terenie naszego województwa. Przykro mi było
tego wysłuchiwać, bo do spraw UTSK i naszych działaczy odnosiłem
się z powagą i zrozumieniem. Wszystkie Zarządy Powiatowe UTSK
były organizowane zgodnie ze statutem i z regulaminową ilością delegatów. Na posiedzeniu Prezydium ZW UTSK w Olsztynie 29 czerwca 1962 r. dużo uwagi poświęcono na zmiany osobowe członków Zarządu i Prezydium. Po długich dyskusjach ustalono, że skład osobowy będzie bardziej socjalistyczny w treści. O formie narodowej nawet
nie wspominano. Przedstawiciele władzy przy akceptacji większo-
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ści członków Prezydium uzgodnili, że przekrój społeczno-polityczny
i geograficzny, będzie przedstawiał się następująco:
Członkowie Prezydium ZW UTSK w Olsztynie:
1. Przewodniczący społ., Bogdan Radwaniecki — Dyrektor
czł. PZPR
Przedsiębiorstwa w Olsztynie zam.
Olsztyn.
2. Z-ca Przewodniczące- Jerzy Kwiatkowski — Pracownik ZW
go społ., czł. ZSL
ZMW w Olsztynie, zam. Olsztyn.
3. Sekretarz etatowy, czł. Roman Cikuj nauczyciel, zam. Biesal,
PZPR
pow. Ostróda.
4. Członek prezydium,
pracownik PWRN w Olsztynie, zam.
czł. ZSL,
Olsztyn.
5. Członek prezydium,
pracownik umysłowy, zam. Olsztyn.
czł. PZPR,
6. Członek prezydium,
nauczyciel, zam. Olsztyn.
czł. ZMW,
7. Członek prezydium,
emeryt zam. Ostróda, pow. Ostróda.
czł. ZSL,
Członkowie Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie:
8. Członek zarządu, czł. pracownik USW PWRN w Olsztynie,
PZPR,
zam. Olsztyn.
9. Członek zarządu, czł. pracownik fiz., zam. Sząbruk, pow.
PZPR,
Olsztyn.
10.Członek zarządu,
nauczyciel, zam. Bartoszyce, pow.
bezpart.,
Bartoszyce.
11. Członek zarządu, czł. nauczyciel, zam. Srokowo, pow.
ZSL,
Kętrzyn.
12.Członek zarządu, czł., nauczyciel, zam. Bielica, pow. Pasłęk.
PZPR
13.Członek zarządu,
pracownik umysł., zam. Pieniężno,
bezpart.,
pow. Braniewo.
14.Członek zarządu, czł. rolnik, zam. Czarnówka, pow. Giżycko.
ZSL,
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15.Członek zarządu, bezp., pracownik umysł., zam. Morąg, pow.
Morąg.
16.Członek zarządu, bezp., pracownik umysł., zam. Babiak, pow.
Lidzbark Warmiński.
17. Członek zarządu, bezp., nauczyciel zam. Węgorzewo, pow.
Węgorzewo.
Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej UTSK w Olsztynie:
1. Przewodniczący,
bezpart., księgowy, zam. Olsztyn.
2. Sekretarz, czł. ZSL,
pracownik umysłowy, zam. Spręcowo,
pow. Olsztyn.
3. Członek, czł. PZPR,
pracownik umysłowy, zam. Olsztyn.
Mój wniosek, aby do składu Prezydium ZW UTSK wybrać Eugeniusza Mohyłę z pow. Ostróda i przedstawiciela pow. Bartoszyce, największego środowiska mniejszości ukraińskiej w województwie, nie
został przyjęty. Swój wniosek szeroko i logicznie uzasadniałem. Odrzucenie mego wniosku wcale nie było uzasadniane. Tak samo odrzucono mój wniosek, aby w skład Zarządu Wojewódzkiego UTSK
wybrać przedstawiciela z terenu likwidowanego powiatu Górowo Iławeckie. Swój wniosek uzasadniałem m.in. tym, że w samym mieście
dobrze działa Miejskie Koło UTSK, zespół artystyczny, istnieje nauczanie języka ukraińskiego w szkole średniej, a na terenie powiatu
zorganizowano szkołę podstawową z ukraińskim językiem nauczania. Po za tym odrzucono mój wniosek, aby do składu Zarządu wybrać przedstawicieli UTSK z powiatu Biskupiec, Iława i Nidzica. Tak
samo odrzucono mój wniosek, aby w skład Wojewódzkiej Komisji
Rewizyjnej wybrać chociaż jednego członka z dobrze pracującego
terenowego Koła UTSK.
Nawet problemy z realizacji postanowień i wniosków zebranych
podczas zebrań sprawozdawczych nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu. Ustalono, że sprawozdanie ma odzwierciedlać tylko osiągnięcia we wspólnej budowie socjalizmu i dobrobytu w socjalistycznej Polsce. Najwięcej uwag do treści sprawozdania nanosił przedstawiciel KW PZPR w Olsztynie. W końcu zadecydowano, co ma
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pozostać w opracowanym przeze mnie sprawozdaniu, a co ma być
skreślone. Bardzo się zdziwiłem, że wielu członków Prezydium bezmyślnie popierało propozycje obecnych na posiedzeniu przedstawicieli KW PZPR i USW PWN w Olsztynie. W zamian bez sprzeciwu odrzucali postulaty terenowych członków UTSK. Byłem zmuszony wspólnie z kilkoma członkami Prezydium przedstawić bardzo
istotne problemy i wnioski w ramach dyskusji bezpośrednio na Wojewódzkiej Konferencji UTSK. Dodatkowo, delegaci żądali, aby ich
uchwały były systematycznie realizowane.
1.07.1962 r. Wojewódzka Konferencja UTSK w Olsztynie odbywała się zgodnie z opracowanym planem. Jedni chwalili władzę za
umożliwienie im prowadzenie kulturalno-oświatowej działalności
w ramach UTSK, inni w delikatny sposób starali się przedstawić problemy mniejszości ukraińskiej w terenie. Konferencję podsumował
Przewodniczący ZG UTSK oceniając pozytywnie całokształt pracy
naszego aktywu. Ocena ta była wyrażona nie tylko na konferencji,
ale też na łamach „Naszego Słowa” i olsztyńskiego radia.
Pozytywna i oficjalna ocena działalności UTSK województwa
olsztyńskiego odnosiła się między innymi do wyników pracy etatowego Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie, czyli do mnie. Jak widać
pominięto nie tylko nazwy wyróżniających się Kół UTSK, ale i zasłużonych działaczy. Była to celowa robota, aby tych, co się angażują
na rzecz mniejszości ukraińskiej zniechęcić do dalszej pracy.
Zorganizowanie powiatowej struktury UTSK wymagało niemało
zachodu. Przede wszystkim należało uzgodnić z miejscową władzą.
Najczęściej przedstawiciele władzy przeciwni byli tworzeniu czegokolwiek na rzecz mniejszości ukraińskiej. Po załatwieniu podstawowych formalności, organizowano zebranie i dokonywano wyboru
władz. Ze swej strony starałem się wszędzie gdzie było to możliwe,
dojechać i pomóc w organizacji koła czy punktu nauczania języka
ukraińskiego. Chętnych do wyjazdu na zebrania organizacyjne ze
strony członków Prezydium ZW UTSK nie było. Przedstawiciele
władzy partyjnej i poszczególni członkowie prezydium niechętnie,
a niektórzy w ogóle nie spotykali się z mieszkańcami wsi. Po prostu
nie mieli im nic do powiedzenia. Jedynie spotykali się indywidualnie i nie wiadomo w jakich sprawach. W tych czasach dzięki donosicielstwu otrzymywano dobrą pracę, dostęp do nauki i zdobycia
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Fragment artykułu „Naszego Słowa” z dnia 15.07.1962 r. na temat przebiegu wojewódzkiej konferencji i osiągnięć ZW UTSK w Olsztynie.

wątpliwej jakości stanowisk państwowych. Donosicielstwem zajmowali się ludzie z różnych grup społecznych bez względu na przynależność partyjną. Ich wspólną cechą była obłuda, pazerność i słabość
charakteru. Bardzo dużo zamieszania robili wszelkiej maści propagandyści, którzy uzurpowali sobie prawo oceniać kto jest dobry, a kto
zły. Dlatego zamiast napisać gdzie działacz obsługiwał zebrania, pisze
się gdzieś tam w terenie albo zapomniał nazwę miejscowości. Ja musiałem pamiętać nie tylko nazwy miejscowości, ale problemy poruszane na zebraniach, naradach i w indywidualnych rozmowach. Były
sprawy osobiste związane z poradami i prośba o pomoc.
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Zgodnie z wytycznymi delegatów, statutu i zgłaszających na bieżąco wniosków z terenu, zwracałem szczególną uwagę na:
— organizację nowych Kół UTSK i udzielaniu pomocy już
istniejącym,
— organizację nowych punktów nauczania języka ukraińskiego
i udzielaniu pomocy już istniejącym
— współpraca z absolwentami liceów pedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskiego Liceum Pedagogicznego
w Bartoszycach
— organizacja pomocy nauczycielom języka ukraińskiego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego
— propagowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy w rozwoju
działalności kulturalno-oświatowej
— organizowanie punktów bibliotecznych oraz rozwój czytelnictwa włącznie z prasą ukraińską
— nawiązywanie współpracy z państwowymi instytucjami i społeczno-politycznymi organizacjami, które wyrażały chęć pomocy mniejszości ukraińskiej ze szczególnym uwzględnieniem zesłańców akcji „Wisła”
— wykorzystywanie wszelkich możliwych form współpracy z indywidualnymi osobami deklarującymi szczerą pomoc w naszym codziennym życiu
— unikanie czynów niegodnych człowieka, między innymi podstępu i donosicielstwa.
Pomimo tego, że ocena przebiegu konferencji była pozytywna,
to wielu delegatów w prywatnej rozmowie zwracało uwagę na brak
uczciwej informacji o działalności UTSK w terenie. Odpowiadałem,
że zrobię wszystko, aby trud naszych działaczy nie poszedł na marne
i w zapomnienie. Osobiście zająłem się opracowaniem wniosku do
Zarządu Głównego UTSK w Warszawie, aby ustalić i zatwierdzić na
konferencji krajowej „Odznakę Honorową UTSK” oraz odpowiedniej
treści dyplomy. Propozycja ta nie była akceptowana przez większość
członków ZW UTSK oraz opiekunów z KW PZPR i USW PWRN
w Olsztynie. Zobowiązałem się, że w najbliższych dniach sprawozdanie nasze będzie uzupełnione i podane do publicznej wiadomości
w „Naszym Słowie”. Po ukazaniu się artykułu w „Naszym Słowie”
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przedstawiciele władzy zarzucili mi, że
publikuję nie zatwierdzone informacje. Odpowiedziałem, że nie ma takiego obowiązku, aby
zatwierdzać wysyłane artykuły do prasy
i radia. W obecności członków Prezydium powiedziałem,
że warto zastanowić
się nad tymi artykułami, które dezinformują i wprowadzają
w błąd czytelników.
Moja uwaga została
przemilczana, gdyż
obecni
wiedzieli,
o kogo i co chodzi.
Po ukazaniu się z artykułu uzupełniającego sprawozdanie
z działalności Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie otrzymałem
wiele podziękowań
z terenu. Wkrótce Artykuł „Naszego Słowa” z 5.08.1962 r.
ukazał się następny artykuł dotyczący omawianych na konferencji wojewódzkiej wniosków pod adresem Zarządu Głównego UTSK
w Warszawie.
W artykule tym przedstawiłem potrzeby i propozycje zmiany form
pracy kulturalno-oświatowej w środowiskach mniejszości ukraińskiej. Nikt z kompetentnych osób nie zajął oficjalnego stanowiska.
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Nieoficjalnie zwrócono mi uwagę, że moje wymagania przewyższają możliwości.
Po kilku dniach poproszono mnie do KW PZPR w Olsztynie
o wyjaśnienie skąd i dlaczego przychodzą mi do głowy tak nierealne pomysły. Wyjaśniłem, że to nie są żadne pomysły tylko wnioski, które przedstawiane były na zebraniach i w całości przeze mnie
popierane. Takie rzeczy osiągałem pracując na wsi jako nauczyciel.
Wspólnie z młodzieżą wiejską i mieszkańcami wsi osiągaliśmy to, co
było potrzebne do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej.
W naszej sytuacji jest podobnie. Powinniśmy otrzymać pomoc materialną i finansową aby kulturalno-oświatową działalność prowadzić na odpowiednim poziomie. Moje wyjaśnienia przyjęto jako coś
co nie służy integracji.

Artykuł „Naszego Słowa” z dnia
19.08.1962 r.

Taka postawa przedstawicieli władzy przy wtórowaniu pseudodziałaczy stawiała mnie w szczególne kłopotliwej sytuacji. Z jednej
strony w cywilizowanych krajach obowiązuje prawo do zachowania
i rozwijania tożsamości narodowej, z drugiej strony margines społeczny otwarcie sprzeciwia się temu. Na dodatek twierdzi, że są to
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objawy nacjonalizmu, które w zarodku trzeba niszczyć. Międzynarodowe prawa, wygłaszane hasła, a nawet przykazania Boże o poszanowaniu godności ludzkiej zdemoralizowani ideolodzy oraz ich poplecznicy bezkarnie ignorują.
Na swoje usprawiedliwienie odpowiadałem, że tam, gdzie prawo
nie zabrania, należy udzielać wsparcia każdemu potrzebującemu pomocy. Jeżeli ktoś narusza prawo powinien ponosić konsekwencje bez
względu na wykonywany zawód czy zajmowane stanowisko. Dla cywilizowanego świata jest to niezrozumiałe, że jedni i drudzy sami łamią podstawowe prawa, a dla uczciwych ludzi tworzą piekło.
Po zakończeniu j konferencji wojewódzkiej zająłem się porządkowaniem postulatów i wniosków zgłaszanych podczas przeprowadzonej kampanii sprawozdawczej UTSK. Ponad 90% wniosków wymagało rozwiązania bezpośrednio w terenie i dotyczyły miejscowych
władz. Nie wszyscy członkowie prezydium ze względu na swoją pracę mieli możliwość wyjazdu w teren. Ci, co mieli możliwość, nie wyrażali chęci. Twierdzili, że te sprawy może rozwiązać tylko etatowy sekretarz. Z tym się nie mogłem zgodzić, bo też byłem społecznym członkiem Prezydium i wyjeżdżałem w teren. Brałem udział

Uczestnicy kursokonferencji nauczycielskiej, organizowanej przez
ZW UTSK i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie w dniach 2526.05.1962 r. Foto: Roman Cikuj.
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w organizacji kół UTSK, punktów nauczania języka ukraińskiego
i pomagałem ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. W tych okolicznościach byłem zmuszony organizować sobie pracę w ten sposób,
aby w ciągu jednego dnia pozałatwiać sprawy w biurze i w urzędach
miasta Olsztyna, a po obiedzie jechać w teren. Oczywiście, środkami
publicznymi, jak autobus PKS czy pociąg PKP. Od samego początku
dużo uwagi poświęciłem na organizację punktów nauczania języka
ukraińskiego, organizację kursów i konferencji nauczycielskich oraz
współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi.
W roku szkolnym 1962/63 na terenie województwa olsztyńskiego rozpoczęło naukę języka ukraińskiego 1315 dzieci w 74 punktach
nauczania.
Lista nauczycieli oraz ilość dzieci zapisanych/uczęszczających na
lekcje języka ukraińskiego, nazwa placówek oświatowych i powiatów:
1. Bryl
27/21, Szkoła Podstawowa, Górowo
Jarosława,
Iławeckie, pow. Bartoszyce
2. Bryl
24/20, Liceum Ogólnokształcące, Górowo
Jarosława,
Iławeckie, pow. Bartoszyce
3. Biłanicz
14/12, Szkoła Podstawowa, Pluty, pow.
Stefan,
Bartoszyce
4. Cienki Jan, 38/32, Szkoła Podstawowa, Kandyty, pow.
Bartoszyce
5. Demidont
22/19, Szkoła Podstawowa, Solanka, pow.
Krystyna,
Bartoszyce
6. Dębicka
26/23, Szkoła Podstawowa, Ostre Bardo, pow.
Maria,
Bartoszyce
7. Gudź Teodor, 15/12, Szkoła Podstawowa, Grotowo, pow.
Bartoszyce
8. Hamada
39/36, Szkoła Podstawowa, Sągnity, pow.
Władysław,
Bartoszyce
9. Harhaj Maria, 29/22, Szkoła Podstawowa, Galiny, pow.
Bartoszyce
10. Kircio Olga, 17/15, Szkoła Podstawowa, Glądy, pow.
Bartoszyce
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11. Kościuszko
Stefania,
12. Krawczyk
Krystyna,
13. Nazarczuk
Irena,
14. Naumowicz
Nina,
15. Nestoruk
Dymitr,
16. Pluta
Katarzyna,
17. Polański
Stefan,
18. Sawka Igor,
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12/12, Szkoła Podstawowa, Zięby, pow.
Bartoszyce
14/10, Szkoła Podstawowa, Bukowiec, pow.
Bartoszyce
18/16, Szkoła Podstawowa, Kiwajny, pow.
Bartoszyce
19/15, Szkoła Podstawowa, Toprzyny, pow.
Bartoszyce
21/20, Szkoła Podstawowa, Żydowo, pow.
Bartoszyce
14/14, Szkoła Podstawowa, Zielenica, pow.
Bartoszyce
22/15, Szkoła Podstawowa, Wojciechy, pow.
Bartoszyce
14/12, Szkoła Podstawowa, Wopy, pow.
Bartoszyce
19. Trojanowski 26/18, Szkoła Podstawowa, Sępopol, pow.
Bogdan
Bartoszyce
20. Tymiec
25/19, Szkoła Podstawowa, Stopki, pow.
Władysław,
Bartoszyce
21. Worobiec
19/18, Szkoła Podstawowa, Paustry, pow.
Danuta,
Bartoszyce
22. Wus Jan,
14/12, Szkoła Podstawowa, Woryny, pow.
Bartoszyce
23. Bieda
25/20, Szkoła Podstawowa, Głębock, pow.
Nadzieja,
Braniewo
24. Bieda
24/13, Szkoła Podstawowa, Jarzeń, pow.
Nadzieja,
Braniewo
25. Borciuch
20/14, Szkoła Podstawowa, Bieńkowi, pow.
Aniela,
Braniewo
26. Buśko Maria, 14/9, Szkoła Podstawowa, Krzekoty, pow.
Braniewo
27. Drewko
24/24, Szkoła Podstawowa, Żugienie, pow.
Daniel,
Braniewo
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28. Dudak
Andrzej,
29. Gach Paweł,

7/7,
11/8,

30. Hnywko
60/38,
Jarosława,
31. Jarmoła
11/8,
Mikołaj,
32. Kubach Irena, 23/20,
33. Łohin Anna, 14/11,
34. Nazar Maria, 16/12,
35. Polemik
Paraskiewia,
36. Właszyn
Natalia,
37. Jańczyk
Danuta,
38. Kryba
Eugeniusz,
39. Łewczyszyn
Jarosław,
40. Sośnicka
Anna,
41. Lewczyszyn
Anna,
42. Boiwko
Maria,
43. Gbur
Katarzyna,
44. Hałak
Władysław,

37/29,
15/9,
18/18,
28/23,
27/25,
11/10,
20/18,
41/35,
24/21,
9/7,
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Szkoła Podstawowa, Pakosze, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Gronowo, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Piotrowiec, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Miłkowo, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Mingajny, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Wołowo, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Sawki, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Lelkowo, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Pęciszewo, pow.
Braniewo
Szkoła Podstawowa, Miłki, pow.
Giżycko
Szkoła Podstawowa, Czyprki, pow.
Giżycko
Szkoła Podstawowa, Gawliki Wielkie,
pow. Giżycko
Szkoła Podstawowa, Staświny, pow.
Giżycko
Szkoła Podstawowa, Tynwałd, pow.
Iława
Szkoła Podstawowa, Srokowo, pow.
Kętrzyn
Szkoła Podstawowa, Asuny, pow.
Kętrzyn
Szkoła Podstawowa, Łęknica, pow.
Kętrzyn
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45. Jarema Maria, 31/26, Szkoła Podstawowa, Bajory Wielkie,
pow. Kętrzyn
46. Karpiak
27/22, Szkoła Podstawowa, Lwowiec, pow.
Michał,
Kętrzyn
47. Kurhan
17/14, Szkoła Podstawowa, Mamajny, pow.
Mirosław,
Kętrzyn
48. Łojko Maria, 20/12, Szkoła Podstawowa, Tonkiny, pow.
Kętrzyn
49. Lidkowicz
11/10, Szkoła Podstawowa, Silec, pow.
Maria,
Kętrzyn
50. Luchowska 25/18, Szkoła Podstawowa, Silginy, pow.
Sławomira,
Kętrzyn
51. Panas
20/20, Szkoła Podstawowa, Barciany, pow.
Bogdan,
Kętrzyn
52. Radio Emilia, 26/26, Szkoła Podstawowa, Mołtajny, pow.
Kętrzyn
53. Gnat Pelagia, 11/11, Szkoła Podstawowa, Ignalin, pow.
Lidzbark Warm.
54. Kotowicz
7/7, Szkoła Podstawowa, Drwęca, pow.
Anna,
Lidzbark Warm.
55. Smut Helena, 16/16, Szkoła Podstawowa, Orzechowo, pow.
Lidzbark Warm.
56. Szkilnik
12/11, Szkoła Podstawowa, Przezmark, pow.
Mirosław,
Morąg
57. Lewczyk
20/20, Szkoła Podstawowa, Dobrzyki, pow.
Justyna,
Morąg
58. Cikuj Roman, 9/9, Szkoła Podstawowa, Biesal, pow.
Ostróda
59. Łazoryszyn 8/7, Szkoła Podstawowa, Mańki, pow.
Maria,
Ostróda
60. Panas Helena, 9/7, Szkoła Podstawowa, Bynowo, pow.
Ostróda
61. Wowk Julian, 10/8, Szkoła Podstawowa, Gil Mały, pow.
Ostróda
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62. Hirna
20/20, Szkoła Podstawowa, Jelonki, pow.
Rozalia,
Pasłęk
63. Litepło
14/13, Szkoła Podstawowa, Kotkowo, pow.
Michał,
Pasłęk
64. Małyj Anna, 28/27, Szkoła Podstawowa, Dobry, pow.
Pasłęk
65. Nazaruk
24/20, Szkoła Podstawowa, Ławki, pow.
Aleksandra,
Pasłęk
66. Syn Maria,
21/16, Szkoła Podstawowa, Łukszy, pow.
Pasłęk
67. Synyszyn
31/22, Szkoła Podstawowa, Osiek, pow.
Maria,
Pasłęk
68. Turczyk
30/16, Szkoła Podstawowa, Wilczęta, pow.
Emilia,
Pasłęk
69. Daćko
32/32, Szkoła Podstawowa, Kuty, pow.
Helena,
Węgorzewo
70. Olejczak
26/26, Szkoła Podstawowa, Popioły pow.
Maria,
Węgorzewo
71. Sucka Emilia, 28/28, Szkoła Podstawowa, Wiązki, pow.
Węgorzewo
72. Szumada
33/29, Szkoła Podstawowa, Piłaki Wielkie,
Michał,
pow. Węgorzewo
73. Wiszka
15/15, Szkoła Podstawowa, Sakły Duże, pow.
Emilia,
Węgorzewo
74. Woźniak
44/35, Szkoła Podstawowa, Budry, pow.
Michał,
Węgorzewo.
Dodatkowo przeprowadzono rozmowy z rodzicami i miejscowym
aktywem UTSK, w celu podjęcia prac w organizacji punktów nauczania języka ukraińskiego w trakcie roku szkolnego 1962/63 w następujących powiatach:
1. Powiat Bartoszyce
2. Powiat Biskupiec Reszelski
3. Powiat Braniewo

— 4 punkty jęz. ukraińskiego
„
„
—1
„
„
—3
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Powiat Giżycko
Powiat Kętrzyn
Powiat Lidzbark Warmiński
Powiat Morąg
Powiat Ostróda
Powiat Węgorzewo
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— 1 punkt jęz. ukraińskiego
„
„
—2
„
„
—2
„
„
—4
„
„
—1
„
„
—3

3 czerwca 1962 r. na konferencji powiatowej UTSK w Bartoszycach, nauczyciele liceum ukraińskiego zwrócili się z prośbą o pomoc
w naborze kandydatów do I klasy, przynajmniej 45 uczniów. Zobowiązałem się wniosek zrealizować tym bardziej, że osobiście zależało
mi, aby zdobyć jak największą ilość kadry nauczycielskiej
2 września 1962 r. na otwarciu nowego roku szkolnego 1962/63
w Bartoszycach miałem okazję osobiście stwierdzić, że wniosek dotyczący naboru kandydatów został zrealizowany.
Stan uczniów w ukraińskich klasach Liceum Pedagogicznego
w Bartoszycach przedstawiał się następująco:
1. Klasa I — 47 uczniów, wychowawczyni mgr Halina Krawańska
2. Klasa II — 40 uczniów, wychowawca mgr Jan Tyczyna
3. Klasa III — 34 uczniów, wychowawca mgr Mikołaj Kaliszuk
4. Klasa IV — 34 uczniów, wychowawczyni mgr Aleksandra Seńkiw
5. Klasa V — 21 uczniów, wychowawca, mgr Jarosław Maruszeczko.
Pomimo dużego zapotrzebowania na kadrę nauczycielską ze znajomością języka ukraińskiego, tylko część absolwentów ukraińskiego
liceum podejmowała pracę na terenie naszego województwa. Np. 26
lipca 1962 r. złożyłem zapotrzebowanie na zatrudnienie 3 nauczycieli
w pow. Lidzbark Warmiński. Tylko jedną absolwentkę, Helenę Smut,
udało się zatrudnić w Szkole Podstawowej w Orzechowie. Podobna
sytuacja była we wszystkich powiatach.
Pierwszym inicjatorem współpracy był mgr Jan Bruk z Liceum
Pedagogicznego w Bartoszycach, która z roku na rok umacniała się
i przynosiła coraz lepsze rezultaty. Na jednym ze spotkań z nauczycielami 16 sierpnia 1962 r. zgłoszono do realizacji m.in. takie wnioski jak:
— organizacja Studium Nauczycielskiego na bazie obecnego liceum
— wprowadzenie historii Ukrainy, jako przedmiotu nauczania
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— uregulowanie spraw związanych z zapłatą wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
— zakup instrumentów muzycznych
— zatrudnienie nauczyciela śpiewu.
Uzgodniono, że nauczyciele podejmą dodatkową pracę nad przygotowaniem przyszłych absolwentów do działalności kulturalnooświatowej w środowisku wiejskim.
Według osobiście przeprowadzonego rozeznania wszystkie wnioski można było zrealizować. Jednak jak zawsze ktoś musiał czuwać,
aby nie dochodziło do wypaczeń linii partii i socjalizmu. Przedstawiciele władzy i część członków Prezydium ZW UTSK uważali, że
takich radykalnych wniosków nie można akceptować. Wówczas powiedziałem, że może te tematy przedstawić na posiedzeniu plenarnym. Stwierdzono, że trudne sprawy należy odłożyć na późniejszy
termin. Prywatnie powiedziano mi, że jedyną trudną sprawą jest etatowy Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie, to znaczy ja osobiście. Pomimo ostrzeżeń i gróźb swoje obowiązki wykonywałem sumiennie.
14 maja 1963 r. na zorganizowanym spotkaniu w Liceum Pedagogicznym w Bartoszycach absolwenci przedstawili swoje zamiary dotyczące pracy zawodowej:
— 10 absolwentów na terenie województwa olsztyńskiego
— 2 absolwentki na terenie woj. białostockiego
— 2 absolwentów na terenie woj. gdańskiego
— 1 absolwentka
na terenie woj. koszalińskiego
— 1 absolwentka na terenie woj. szczecińskiego
— 1 absolwentka
na terenie woj. rzeszowskiego
— 2 absolwentów na ukrainistykę w Warszawie
— 1 absolwent na socjologię w Warszawie
— 1 absolwent wyjazd do USA.
Aktywna działalność etatowego sekretarza ZW UTSK w Olsztynie
wspólnie z działaczami terenowymi zwróciła uwagę nie tylko mieszkańców poszczególnych miejscowości, ale służb specjalnych. Aktywność mniejszości ukraińskiej przedstawiciele partii i władz administracyjnych przyjęli jako negatywne zjawisko. Prawdą było, że rozwój
kół UTSK, punktów nauczania języka ukraińskiego i amatorskiego
ruchu artystycznego miał pozytywny wpływ na wychodzenie z cienia
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ukraińskiej mniejszości. Problemem było to, że władze i część społeczeństwa widziało w tym negatywne zjawisko ruchu nacjonalistycznego. W okresie tym nawet podanie prawdziwego imienia np. Oksana było przyjmowane, jako przejaw nacjonalizm. Służby specjalne
i wszelkiej maści donosiciele, w tym własnego chowu, prześcigali się
w ilości dostarczanych donosów. Wystarczyło, że dwóch sąsiadów
podczas spotkania wypili kilka kieliszków alkoholu i zaśpiewali ludową piosenkę „Nicz jaka misiaczna, zoriana, jasnawa, wydno chocz
hołky zbyraj...”, uznawano ich za nacjonalistów i banderowców. Coś
w tym było, bo na trzeźwo bali by się śpiewać, nawet we własnym
domu.
Z przykrością muszę stwierdzić, że każda moja inicjatywa i osiągane wyniki w działalności UTSK przyjmowane były jako objaw ukraińskiego nacjonalizmu. Donosiciele swoją własną interpretacją w donosach tak namieszali w głowach swoim chlebodawcom, że ci pogubili się w ocenie, które zachowania należy zaliczać do nacjonalizmu, a które nie. Nie było w tym nic dziwnego, bo środki masowego
przekazu też miały swój udział w wpajaniu nienawiści do etnicznej
mniejszości ukraińskiej.
Być może, że częste donosy na moją osobę, jako zaangażowanego, etatowego Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie przyczyniły się, do
przeprowadzenia kontroli rządowej w dniach 28-31 maja 1962 r. Komisyjną kontrolę przeprowadzono pod nazwą „Badanie warunków
życia kulturalnego, ludności ukraińskiej na terenie województwa
olsztyńskiego”. Na podsumowaniu w dniu 31 maja 1962 r. komisja
stwierdziła, że: (wyciąg z protokołu):
— Brak ogólnego zainteresowania powiatowych placówek kulturalno-oświatowych współpracą z zespołami amatorskimi mniejszości ukraińskiej. Jedną z przyczyn to brak fachowej kadry na szczeblu
powiatowym.
Natomiast zostały stworzone ogólne zasady warunków życia kulturalno-oświatowego dla tej mniejszości Zauważono, że ludność ukraińska z rezerwą podchodzi do nauki ojczystego języka i kultury.
Stwierdzono, że Ukraińcy chcą czytać książki, ale takie, które są
dla nich zrozumiałe. Chodzi o literaturę piękną a nie dzieła naukowe.
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— Stwierdzono, że Wojewódzki Dom Kultury w Olsztynie w ogóle
nie interesuje się sprawami ukraińskimi, pomimo, że takie polecenia
Ministerstwo Kultury i Oświaty wydało.
— Do negatywnych zjawisk należy zaliczyć likwidację Komisji ds.
Narodowościowych przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Olsztynie.
— Należy udzielić możliwie jak największej pomocy Zarządowi
Wojewódzkiemu UTSK w Olsztynie oraz wszystkim Powiatowym Zarządom UTSK.
— Absolwenci Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach nie są odpowiednio przygotowani do pracy kulturalno-oświatowej w terenie.
— Otoczyć większą opieką środowiska ukraińskie.
— Zabezpieczyć punkty biblioteczne w książki ukraińskie
i odpowiedni repertuar dla organizowanych amatorskich zespołów
artystycznych.
— Dom Książki powinien rozpoznać potrzeby książek ukraińskich.
Jeżeli będą trudności w zwiększeniu katalogów należy się zwrócić do
Ministerstwa Oświaty lub Komitetu Centralnego PZPR o pomoc w tej
sprawie.
— Zarząd Wojewódzki UTSK powinien zwrócić większą uwagę na
pracę kulturalno-wychowawczą i potrzeby ludności ukraińskiej.
Po przedstawieniu uwag i wniosków przez przewodniczącego rządowej komisji kontrolnej, głos zabrali przedstawiciele poszczególnych instytucji:
— Przedstawiciel Redakcji „Nasze Słowo” poinformował o znaczeniu gazety w codziennej działalności Towarzystwa oraz mniejszości ukraińskiej. Pomimo, że poza informacjami udzielane są porady
i pomoc w załatwianiu trudnych spraw, to czytelnictwo „Naszego Słowa” powinno być większe. Chociaż województwo olsztyńskie przoduje
w kraju pod względem ilości prenumeraty i zakupu gazety, to są możliwości zwiększenia prenumeratorów. Powinna się zwiększyć liczba korespondentów, informujących o problemach nurtujących mieszkańców
województwa. Należy brać przykład z sekretarza ZW UTSK w Olsztynie Romana Cikuja, który przoduje w systematycznym dostarczaniu
wszelkich informacji ze swego terenu.
— Następnie głos zabrał Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie. Stwierdził, że ma duże trudności kadrowe i finansowe. Występują bardzo częste zmiany kadrowe, które mają negatywny
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wpływ na współpracę z ZW UTSK i oczekiwaną pomoc w terenie.
Wstępne rozmowy z Sekretarzem Romanem Cikujem wskazują na
poprawę przyszłej współpracy i działalności.
— Kurator Kuratorium Okręgu Szkolnego PWN w Olsztynie powiedział, że słaba współpraca na odcinku metodycznym z nauczycielami
języka ukraińskiego wynika z trudności kadrowych. Chociaż nauczyciele pracują na ogół nieźle, to nie zawsze wszystkie dzieci podejmują
naukę języka ojczystego. Są szkoły, w których brak nauczycieli i nie ma
możliwości zorganizowania nauki pomimo, że jest odpowiednia ilość
dzieci. Kierownicy Ośrodków Metodycznych w powiatach powinni
więcej uwagi poświęcić nauczycielom języka ukraińskiego. Mamy zamiar od września 1962 r. w Ośrodku Metodycznym Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie zatrudnić wizytatora do spraw ukraińskich.
— Przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie
stwierdził, że ocena kontrolujących jest zbyt ostra. Na pewno w terenie nie doceniono pracy i działalności partii na rzecz mniejszości ukraińskiej. Towarzysze z UTSK za mało kontaktowali się z instancjami
partyjnymi i administracją terenową. Ciągle mamy trudności kadrowe, które uniemożliwiają w pełnej realizacji naszych planów i zamierzeń. Władze Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie i poszczególne ogniwa Towarzystwa, w większym stopniu powinny prowadzić
działalność wychowawczą wśród swoich członków. Należy wspólnie
z władzą administracyjną w terenie tworzyć odpowiednie warunki do
działalności kulturalno-oświatowej mniejszości narodowych.
Bardzo ważne jest to, aby w sprawie rozwoju działalności kulturalno-oświatowej stawiać wyraźniejsze zadania.
— Przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie stwierdził,
że są ogólne zaniedbania w rozwoju czytelnictwa i punktów bibliotecznych z książkami ukraińskimi. Tam gdzie występowały konkretne potrzeby w zaopatrzenie książek ukraińskich staraliśmy się pomóc.
Oczywiście problem istnieje z doborem odpowiedniej literatury i tematyki. Liczymy na dobrą współpracę z kierownictwem Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie, którą rozpoczął sekretarz Roman Cikuj
w bezpośrednich rozmowach z Powiatowymi Bibliotekami. Z naszej
strony będziemy wspierać konkretne propozycje pod względem organizacyjnym, instruktażowym i finansowym.
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— Kierownik Wydziału Kultury PWN w Olsztynie powiedział, że
wszystkie stwierdzone niedociągnięcia powinniśmy wspólnie likwidować. Apeluję do wszystkich działaczy, aby na bieżąco informować Wydział Kultury o zaistniałych problemach. Mamy nadzieję, że bliższa
współpraca z Zarządem Wojewódzkim UTSK w Olsztynie pozytywnie wpłynie na poprawę działalności kulturalno-oświatowej w naszym
województwie.
— Dyrektor Urzędu Spraw Wewnętrznych PWN w Olsztynie powiedział, że uwagi przedstawione przez osoby kontrolujące nasze województwo, w zasadzie są słuszne. Jednak wszystkimi niedociągnięciami
na odcinku oświaty i kultury nie można obciążać naszą administrację. Tak samo winę ponoszą działacze Zarządu Wojewódzkiego UTSK
w Olsztynie i przedstawiciele terenowych struktur Towarzystwa. Jako
przykład może posłużyć fakt, że do tego czasu w Olsztynie nie zorganizowano żadnego zespołu artystycznego. Towarzystwo za mało wkładało wysiłku w propagowaniu czytelnictwa i zaopatrzeniu punktów
bibliotecznych w poczytne książki.
Przedstawione zapisy protokołu odzwierciedlają w zasadniczy sposób
stanowiska kontrolujących i kontrolowanych. Tylko przedstawiciele
partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych WRN w Olsztynie odpowiedzialność za nieprzestrzeganie wytycznych władz centralnych starali się przerzucić na ZW UTSK w Olsztynie i działaczy społecznych.
Jedynym usprawiedliwieniem mogło być to, że jaka władza, tacy
urzędnicy. Jaki ustrój, taka władza. Nikt nie zarzucił mi, że mój program, plan pracy, realizacja i osobiste zaangażowanie było sprzeczne ze statutem oraz zdrowym rozsądkiem. Nikt nie zarzucił mi złej
woli i lekceważącego stosunku do nałożonych na mnie obowiązków.
W bardzo szybkim czasie wszystko wróciło do normy. Nasi działacze nadal angażowali się w organizacji kół UTSK, punktów nauczania języka ojczystego, amatorskiego ruchu artystycznego oraz działalności kulturalno-oświatowej. Miejscowi przedstawiciele władzy,
ich poplecznicy i pseudo-działacze starali się wszystko robić, aby cały
dorobek zniweczyć.
Bardzo często o obowiązkach państwowej administracji wszystkich szczebli wobec ludności ukraińskiej przypominali nam niektórzy funkcyjni działacze Zarządu Głównego UTSK w Warszawie.
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Podczas narad i spotkań twierdzili, że powinniśmy wymagać od władzy terenowej należnej nam pomocy. Trudno było uwierzyć, aby ci
„optymiści” nie wiedzieli jak wygląda codzienna rzeczywistość naszego życia w terenie. Zauważyłem, że tylko kilka osób znało rzeczywiste problemy naszych rodaków bezpośrednio w terenie.
Dla mnie, jako etatowego Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie przez
okrągły rok nie było okresu wakacyjnego czy urlopowego. W okresie letnim organizacja punktów nauczania języka ukraińskiego, a na
szczeblu wojewódzkim wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń działaczy kulturalno-oświatowych. W okresie jesienno-zimowym i wiosennym kampania sprawozdawczo-wyborcza i organizacja nowych
kół UTSK.
Po zakończeniu kontroli rządowej zorganizowałem spotkanie
z kierownictwem poszczególnych wojewódzkich instytucji kulturalno-oświatowych w Olsztynie. Sprawy szkolnictwa i organizacja punktów języka ukraińskiego była omawiana systematycznie
i w miarę możliwości rozwiązywana. Dużo uwag a nawet nieporozumień występowało na odcinku czytelnictwa i punktów bibliotecznych. Jeżeli chodzi o czytelnictwo prasy ze szczególnym uwzględnieniem gazety „Nasze Słowo”, to następowała systematyczna poprawa. Jako przykład może posłużyć fakt potwierdzenia naszych sukcesów na naradzie 1 września 1962 r. w Zarządzie Głównym UTSK
w Warszawie. Tam potwierdzono, że Olsztyn zajmuje pierwsze miejsce w rozprowadzaniu „Naszego Słowa” oraz w ogólnej działalności
Towarzystwa.
Przedstawiciel kierownictwa ZG UTSK w Warszawie, oficjalnie
powiedział:
”...Najlepiej przeprowadzono kampanię sprawozdawczo-wyborczą
w Olsztynie. Poza tym następuje systematyczny rozwój wszystkich zadań statutowych nie tylko ilościowo, ale jakościowo...”. Nic dodać, nic
ująć.
Najpierw przeprowadziłem bezpośrednie rozmowy z kierownictwem powiatowych bibliotek i miejscowym aktywem UTSK. Bezpośrednie spotkania umożliwiły omówić problemy dotyczące rozwoju punktów bibliotecznych w terenie i zaopatrzenie w odpowiednią
ilość książek w języku ukraińskim. Na miejscu podjęto decyzję, że
w każdym punkcie będzie gazeta „Nasze Słowo” i tam, gdzie zajdzie
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konieczność, UTSK znajdzie osobę do prowadzenia takiego punku.
Następnie odbyło się spotkanie z kierownictwem Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie. Podczas rozmowy przedstawiłem swoje uwagi
zebrane bezpośrednio w terenie i propozycje rozwiązywania zaistniałych problemów. Uzgodniliśmy, że będziemy sobie nawzajem pomagali w upowszechnianiu czytelnictwa w terenie ze szczególnym
uwzględnieniem wsi.
Podczas rozmowy dotyczącej zakupu ukraińskich książek wystąpił problem trudny do rozwiązania. Ludność ukraińska, tak samo jak
inni mieszkańcy, nie była zainteresowana książkami ideologicznymi.
Zapotrzebowanie było na literaturę typowo ukraińską dla dorosłych
i dzieci. Takich książek trudno było zdobyć. W sprzedaży znajdowały się książki o tematyce nacechowanej ideologią, która była niezrozumiała i obca dla przeciętnego człowieka.

Artykuł gazety „Nasze Słowo” z dnia 2.12.1962 r.

Postanowiono zorganizować dwie rejonowe narady dla kierowników bibliotek i przedstawicieli UTSK. Podczas narad przedstawiciele
bibliotek i UTSK przeważnie przedstawiali problemy, z jakimi borykają się na co dzień. Po długiej dyskusji opracowano wnioski i propozycje dotyczące poprawy działalności bibliotek i punktów bibliotecznych w terenie. Przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki w Olsztynie zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe na zakup książek
ukraińskich.
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Bardzo ważnym problemem, który wymagał jak najszybszego
rozwiązania, to utrzymanie należytej współpracy z Wojewódzkim
Domem Kultury w Olsztynie. Współpraca UTSK z instytucjami kulturalno-oświatowymi w poważnym stopniu uzależniona była od ludzi, którzy tam pracowali. Pomimo trudności kadrowych doszliśmy do porozumienia, że nasza współpraca będzie systematyczna,
a pomoc w zależności od potrzeb i możliwości. Podobne rozmowy
przeprowadzono w poszczególnych Powiatowych Domach Kultury. Tam również zapewniano mnie, że w ramach swych możliwości
będą udzielać potrzebnej pomocy. W praktyce wyglądało to różnie, w jednych powiatach była współpraca, w innych nie. Pomimo
tych problemów na szczeblu wojewódzkim postanowiono:
— nawiązać kontakt z przyszłymi absolwentami szkół pedagogicznych w celu przygotowania ich do działalności kulturalno-oświatowej w terenie. Kilka osób z liceów pedagogicznych
wyraziło chęć współpracy z domami kultury,
— organizować doraźne szkolenia aktywu UTSK w zakresie
działalności kulturalno-oświatowej w środowisku wiejskim. Poinformowałem, że przygotowałem listę chętnych,
— zorganizować wystawę ukraińskich wyszywanek. Poinformowałem, że kilka osób wyraziło
chęć przedstawienia swoich prac,
— zorganizować wystawę malarstwa ukraińskich artystów olsztyńskiego województwa. Wstępną rozmowę przeprowadziłem
z artystą-malarzem Michałem Artykuł „Naszego Słowa” z dn.
27.01.1963 r.
Sawaniukiem,
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— udzielać wszechstronnej pomocy w zdobywaniu wykształcenia
ogólnego i zawodowego.
Wszystkie rozmowy i porozumienia z instytucjami kulturalnooświatowymi można było ocenić jako pozytywne. W praktyce potrzeby były większe od możliwości tych instytucji. Rozmowy w sprawie pomieszczeń na prowadzenie systematycznej działalności kulturalno-oświatowej dla mniejszości ukraińskiej były prowadzone i ciągle aktualne. Jedynie Przewodniczący ZP UTSK w Ostródzie Eugeniusz Mohyła wywalczył skromne pomieszczenie na świetlicę. Pozostałe miasta włącznie z Olsztynem takiego pomieszczenia na własny
użytek nie otrzymały.
Bez odpowiedniego pomieszczenia
trudno
mówić o prowadzeniu amatorskiego ruchu
artystycznego
czy innej formy
działalności jak
wystawa twórczości ludowej, Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach świetlicoszkolenia kur- wych UTSK w Ostródzie. 1962 r. Foto: Roman Cikuj.
sowego, zabawy tanecznej czy zwykłego zebrania.
Na terenie miasta Olsztyna bazę kulturalno-oświatową posiadały
wszystkie branże zawodowe takie jak: kolejarze, budowlani, służba
zdrowia, handlowcy i inni. Mniejszość ukraińska nie mogła liczyć
na otrzymanie podobnych pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, zorganizowanie wystawy obrazów ukraińskich malarzy czy artystycznych wyszywanek. To samo dotyczyło
pomieszczenia dla grupy estradowej, o której mówili m.in. przedstawiciele partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych w Olsztynie. Na każdym posiedzeniu czy naradzie była poruszana sprawa pomieszczeń,
ale nikt nie chciał pomóc w otrzymaniu potrzebnej bazy na działalność kulturalno-oświatową UTSK.
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Pomimo kilkakrotnego pisemnego zwracania się do Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie o przyznanie odpowiedniego
lokalu, nie dano żadnej pisemnej odpowiedzi. Jedynie ustnie wmawiano, że brak odpowiednich pomieszczeń na prowadzenie tego
rodzaju działalności. Prawdziwą przyczyną negatywnej odpowiedzi, była zła wola i negatywny stosunek do ukraińskiej mniejszości
w Olsztynie oraz na terenie całego województwa.
Zawsze byłem zwolennikiem tworzenia placówek kulturalnooświatowych w miastach i dużych osiedlach wiejskich. Chociaż moja
koncepcja była przez mieszkańców wsi i działaczy popierana, to władze widziały w tym wrogą robotę, która nie sprzyja integracji. W rzeczywistości chodziło o asymilację i całkowite wyniszczenie zesłańców akcji „Wisła”.
Nikt nie chciał oficjalnie powiedzieć, dlaczego nie mamy prawa
do własnej bazy na działalność kulturalno-oświatową w stolicy województwa, na terenie którego żyje około 60 tysięcy Ukraińców. We
wszystkich cywilizowanych krajach mniejszości narodowe korzystają
z własnych teatrów i wielu innych kulturalno-oświatowych obiektów.
Tylko władza olsztyńska ma inne poglądy. Ich nawet denerwuje to, że
w skromnym pomieszczeniu biura, nazywanym świetlicą, zbierają się
ludzie w różnym wieku i czasami śpiewają ludowe piosenki. Opiekunowie Zarządu Wojewódzkiego UTSK w osobach pracownika KW
PZPR, Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie i dwóch
funkcjonariuszy służb specjalnych coraz częściej przychodzili do naszego biura, aby dowiedzieć się, jakimi sprawami się zajmujemy. Towarzyszyli im niektórzy członkowie Prezydium ZW UTSK. Zauważyłem, że chodzi im bardziej o odstraszanie ludzi niż interesowanie
się problemami naszej pracy. Najbardziej denerwowało ich to, że na
ich widok zawsze mówiłem „...dobrze, że towarzysz przyszedł, bo...”
i przedstawiałem problemy, których nigdy nie brakowało. Np. że Prezydium Miejskiej Rady Nnarodowej w Olsztynie nie daje pisemnej
odpowiedzi w sprawie lokalu na działalność kulturalno-oświatową.
Uzasadniałem tym, że mamy problemy z organizacją wystaw twórczości ludowej, że kierownik szkoły nie zgadza się na organizację
punktu nauczania języka ukraińskiego itd. itp.
Po pewnym czasie jeden z członków Prezydium ZW UTSK powiedział mi na osobności: „...uważaj, bo za te powiedzonka kiedyś
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Artykuł „Naszego Słowa” z dnia 16.09.1962 r.

się doigrasz...”. Pomimo wszelkich nacisków, donosów, oczerniania
uczciwych i zaangażowanych działaczy przez przedstawicieli władzy oraz ich popleczników starałem się swoje obowiązki wykonywać
jak najlepiej. Zdawałem sobie sprawę, że moje działania i publiczna
informacja w prasie denerwowała tych, którzy tłamszą naszą tożsamość narodową. Nie miałem innego wyjścia tylko publicznie, przede
wszystkim w gazecie „Nasze Słowo”, przedstawiać problemy i wyniki
swojej działalności.
Każde moje osiągnięcie w działalności statutowej UTSK interpretowane było przez przedstawicieli władzy i pseudo-działaczy jako
mało istotne. Zaproponowałem, aby te problemy, które zebrałem
podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej umieścić w planie
do realizacji na najbliższy okres. Odpowiadano, że należy te sprawy odłożyć na później. Żaden z nich nie miał na tyle odwagi, aby
swoje stanowisko przedstawić na posiedzeniu plenarnym ZW UTSK
w Olsztynie.
Coraz częściej żądano ode mnie informacji o dobrych rolnikach,
którzy dużo produkują zboża, mleka i mięsa. Ile członków UTSK
należy do PZPR i do kółek rolniczych. Myśleli, że polityka namawiania i zmuszania wstępowania do kolektywizacji rolnictwa nadal
obowiązuje.

212

Akcja „Wisła”

Artykuł „Naszego Słowa” z dnia 8.07.1962 r. Tekst i foto: Roman Cikuj.

Na początku września 1962 r. przedstawiciel KW PZPR zażądał,
abym złożył informację o audycjach radiowych na podstawie nadsyłanych opinii słuchaczy. Sprawa okazała się niejasna, bo informację
z prowadzonych ukraińskich audycji radiowych były w gestii Kierownictwa Polskiego Radia Oddział w Olsztynie. Pan Grzegorz Bojarski, jako przewodniczący a następnie jako z-ca przewodniczącego
Zarządu Głównego UTSK w Warszawie zawsze o tym przypominał.
Trzech naszych aktualnych członków Prezydium ZW UTSK współpracowało z Polskim Radiem Oddział w Olsztynie. Nie mogłem

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne…

213

zrozumieć, dlaczego nie chcą złożyć oficjalnej informacji na posiedzeniu Prezydium czy naradzie. Wszyscy wiedzieli, że zawsze były
problemy z zatrudnieniem redaktora ukraińskich audycji radiowych
i wizytatora do spraw szkolnictwa języka ukraińskiego w Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Olsztynie.
Jeden z członków Prezydium współpracujący z Polskim Radiem
powiedział mi, że należy zachęcać ludzi, aby prosili o częste nadawanie koncertów życzeń. Kiedy rozmawialiśmy sam na sam, odpowiedziałem mu, że za często oglądał filmy radzieckie, gdzie kołchoźnicy
radośnie pracują i śpiewają. Nasza rzeczywistość nie napawa radością, jedynie beznadziejnością i częstym smutkiem. Nadal na każdym odcinku życia jesteśmy dyskryminowani i poniżani. Jeżeli jest
wszystko dobrze, dlaczego nie chcesz podjąć się pracy w radiu. Bo
ja zrezygnowałem z osobistej kariery i podjąłem się pracy w Zarządzie Wojewódzkim UTSK w Olsztynie. Piotr Bodnar też podjął pracę w radiu, a wy, członkowie Prezydium, nie kiwnęliście palcem, aby
nie dopuścić do zwolnienia tego człowieka. Nic nie zrobiliście, jako
członkowie Prezydium ZW UTSK, aby nie dopuścić do zwolnienia
wizytatora do spraw nauczania języka ukraińskiego w Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Olsztynie Leona Szczyrby. Ci działacze osobiście przekazywali mi swoje problemy, kiedy jeszcze nie wchodziłem
w skład ZW UTSK w Olsztynie. Uważam, że moim obowiązkiem
jest obrona każdego działacza UTSK i tych, którzy działają na rzecz
mniejszości ukraińskiej ze szczególnym uwzględnieniem zesłańców
akcji „Wisła”.
Przedstawiciel partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN
w Olsztynie uczestniczący stale na posiedzeniach Prezydium ZW
UTSK unikali omawiania tematów dotyczących zatrudnienia redaktora i wizytatora do spraw ukraińskich. Zawsze mówili, że szukają odpowiednich osób i te sprawy będą rozwiązane w późniejszym
terminie.
Przedstawiciela partii poinformowałem, że informacja dotycząca wizytatora i redaktora radia była przedstawiona na wojewódzkiej konferencji UTSK w Olsztynie. Sprawozdanie z działalności ZW
UTSK i informacja z przebiegu wojewódzkiej konferencji, na której
uczestniczył przedstawiciel partii, została dostarczona do KW PZPR
w Olsztynie. Innych informacji na temat radia nie posiadamy.
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Komitet Organizacyjny Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego we Lwowcu pow. Kętrzyn, woj. Olsztyn. 27 grudzień 1962 r. Foto: Roman Cikuj.

Rejestr wniosków i propozycji dotyczących całokształtu działalności ZW UTSK w Olsztynie i problemów ukraińskiej mniejszości
narodowej zaniepokoił przedstawicieli partii i ich popleczników. Oficjalnie nic nie mówiono, ale w prywatnych rozmowach przypominali
mi, aby więcej uwagi poświęcać na współpracę z organizacjami partyjnymi w terenie. Tłumaczyłem, że moja działalność opiera się na
wytycznych partii, podstawowych zasadach socjalizmu i przestrzeganiu przepisów obowiązującego prawa. Pseudo-działacze uważali, że
bez uzgodnienia z miejscową organizacją partyjną nie należy organizować kół UTSK, punktów nauczania języka ukraińskiego i wszelkich innych form działalności.
W praktyce te sprawy były uzgadniane z miejscową władzą m.in.
z sołtysem i kierownikiem szkoły. Przyjeżdżałem obsłużyć zebranie i pomagać w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. Sugerowano, aby w pierwszej kolejności cel swego pobytu w danej miejscowości omówić z sekretarzem miejscowej organizacji partyjnej. Najczęściej takiej organizacji nie było. Wówczas należało zgłosić się do sekretarza Komitetu Gminnego PZPR. Partyjni biurokraci myśleli, że
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najpierw będę namawiał mieszkańców na wstąpienie do partii i zorganizowania Podstawowej Organizacji Partyjnej, a następnie organizował Koło UTSK, z kolei następną czynnością, można było zajmować się sprawą organizacji punktu nauczania języka ukraińskiego. W praktyce były to bariery nie do pokonania. Partia w terenie,
szczególnie wiejskim, nie miała autorytetu. Rolnicy dopiero otrząsnęli się z masowej kolektywizacji wsi, a pozostały planowe dostawy
płodów rolnych. Kiedy w indywidualnych rozmowach dzieliłem się
tymi uwagami z miejscowymi działaczami, to wyśmiano tych nadgorliwców, którzy wychodzą z takimi pomysłami.
Na przekór komunistycznej władzy i jej popleczników, mniejszość
ukraińska, rozrzucona po całym kraju nie zaprzestała pielęgnować
swojej religii, kultury, tradycji i obyczajów.
Na przykład w miejscowości, w której osiedlono moich rodziców,
już 19-go grudnia 1947 roku na imieniny mego ojca Mikołaja przybyło kilkanaście osób z bliska i z daleka. Takie spotkania w naszym
domu odbywały się bardzo często. Pomimo ścisłego nadzoru zesłańcy akcji „Wisła” przełamywali strach i przy różnych okazjach spotykali się tworząc nieformalne grupy. Najczęściej miały charakter
typowo obyczajowy, z okazji świąt, czy imprez rodzinnych. Jednak
zawsze były wspomnienia z przeszłości i marzenia o lepszej przyszłości. Zadawano sobie pytania, co dalej, jak żyć, na które brak było
odpowiedzi.
Z treści rozmów można było wyczuć wielkie poczucie krzywdy,
strachu, rozpaczy i bezsilności. Jedyną odtrutką na te nieszczęścia
była piosenka. Śpiewali wszyscy bez względu na obdarowany słuch
czy głos. Następnie powstawały nieformalne, małe zespoły artystyczne, które coraz częściej występowały w miejscowych świetlicach. Z biegiem czasu mniejszość ukraińska zbierała się i tworzyła nieformalne grupy kulturalno-oświatowe. Szczególnie widoczne
były podczas świąt Bożego Narodzenia jako kolędnicy czy na zabawach tanecznych, gdzie oprócz muzyki chętnie śpiewano i słuchano
ukraińskie piosenki. Tak było w miejscowościach gdzie mieszkali
moi rodzice, rodzina i znajomi. W 1955 roku po otrzymaniu nakazu pracy w szkole podstawowej, w Ulnowie osobiście organizowałem
wiejskie potańcówki, na których uczęszczała między innymi ukraińska młodzież.
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Komunistyczna władza widząc te zjawiska, zmuszona była podjąć
jakąś decyzję, aby sprawa ukraińska nie wymknęła się z pod kontroli. Postanowiono powołać Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Dla władzy był to swoisty „wentyl bezpieczeństwa”. Podstawowym plusem powołania tej organizacji było to, że można było oficjalnie zajmować się działalnością kulturalno-oświatową na rzecz
mniejszości ukraińskiej. Nic w tym dziwnego, że wśród tak ogromnej
ilości pokrzywdzonej grupy narodowościowej były różne oczekiwania, nadzieje i rozczarowania.
Aby zrozumieć, w jakich warunkach przyszło mi pracować na stanowisku etatowego Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie, należy poznać, chociaż częściowo, poglądy czołowych działaczy pełniący funkcje w ZG UTSK w Warszawie. Przedstawiane oficjalne cytaty i wypowiedzi poszczególnych działaczy były codziennym tematem pracy i działalności naszego aktywu. Trzeba było wybierać, albo bronić
pokrzywdzonych ludzi, albo stać na straży bolszewickiego reżimu.
Uważam, że wystąpienia na wszelkich naradach i oficjalnie przedstawiane stanowisko przewodniczącego ZG UTSK Grzegorza Bojarskiego, jak na te czasy oraz możliwości, były uzasadnione. Jego ciągłe
powtarzanie pozbywania się strachu i zachowania godności człowieka dla każdego z nas nie powinno być obojętne. Prawdą jest, że każdy
inaczej to rozumiał i na swój sposób interpretował.
Zdarzało się, że byli tacy, którzy na siłę pomagali pozbywać się
strachu przez donoszenie odpowiednim służbom, kto ukrywa swoje
ukraińskie pochodzenie. Sąsiadów informowano przez prenumeratę
ukraińskiej gazety, oczywiście na koszt własny prowokatorów. Takie
rzeczy zdarzały się nie tylko wśród Ukraińców.
Po otrzymaniu oficjalnego zezwolenia na zrzeszanie się mniejszości ukraińskiej masowo powstawały komitety organizacyjne UTSK.

Fragment wywiadu z Przewodniczącym ZG UTSK Grzegorzem Bojarskim
w „Ukraińskim kalendarzu 1981 r.”
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Władze myślały, że pojedyncze porozrzucanie dwieście tysięcy Ukraińców na terenie ówczesnych 6 województw, stanowiących 50% powierzchni całego kraju i 24 mln. ludności, rozwiążą problem etnicznych Ukraińców.
Okazało się, że sam pomysł, jak i jego realizacja przyniosły odwrotny skutek. Problem etnicznej mniejszości ukraińskiej nie został rozwiązany, a problemy związane z akcją „Wisła” pozostaną na
dziesięciolecia, a nawet dłużej. Niewinne ludzkie ofiary XX wieku
nigdy nie będą zapomniane. Każdy zbrodniarz, żywy czy martwy,
będzie potępiony i dosięgnie go ręka sprawiedliwości, jak nie ludzka, to boska.
Można było zrozumieć bolszewickich komunistów, którzy aktywnie zwalczali każdą tożsamość narodowościową, ale trudno zrozumieć młodych ludzi, którzy wybrali taką samą drogę. Cały świat
w drugiej połowie XX-go wieku miał już możliwość poznać smak komunistycznego reżimu. Pomimo tego znajdowali się osobnicy pozbawieni ludzkich uczuć, którym ten ustrój zbroczony niewinną krwią
odpowiadał. Każdy normalny człowiek powinien zdawać sobie sprawę, że ten ustrój oparty jest na obłudzie, donosicielstwie, represjach,
obozach koncentracyjnych, zsyłkach i wielu innych nieludzkich czynach. A jednak, jak robactwo i zaraźliwa choroba wspierali, to piekło.
Demoralizacja była na tyle głęboka, że ci ludzie byli gotowi sprzedać
własną matkę za materialny ochłap czy byle jakie stanowisko.
Powinniśmy poznać poglądy i tych, którzy na swój sposób wyobrażali przyszłość UTSK. Kiedy Przewodniczący Grzegorz Bojarski nawoływał do pozbycia się strachu i włączenia się do utrzymania
swojej tożsamości narodowej, zbankrutowani komuniści mieli swój
pogląd dotyczący przyszłości etnicznych Ukraińców. Trudno zrozumieć, że pierwsza osoba wojewódzkiej władzy w Lublinie unika spotkania się z tymi, którzy postanowili realizować wytyczne Komitetu Centralnego PZPR. Dla mnie takiej wyrozumiałości nie było, gdy
podtrzymywałem mniejszość ukraińską nie tylko sercem i duszą, ale
bezpośrednim czynem. Jako etatowemu Sekretarzowi ZW UTSK zarzucano, że odciągam mniejszość ukraińską od socjalistycznej integracji. Wiadomo było, że socjalistyczną integracją były zsyłki i obozy. Tam w ojczystym języku można było podsłuchać jedynie szept
modlitwy.

218

Akcja „Wisła”

Fragment artykułu partyjnego działacza w „Ukraińskim kalendarzu
1986 r.”.

W 1962 roku czołowi działacze zastanawiali się dlaczego systematycznie spada liczba członków, kół oraz wiarygodność UTSK. Najczęściej wykrętna odpowiedź padała od nieprzejednanych zwolenników radzieckiego komunizmu. Ich wywody na ten temat nie tylko
ośmieszały uczciwych działaczy ale krzywdziły ludność ukraińską.
Zauważyłem, że niektórym przedstawicielom władzy, chodziło
nie tylko o moje osobiste zaangażowanie się na rzecz poprawy warunków socjalnych zesłańców akcji „Wisła”. Zależało im, aby moim
kosztem kompromitować ideologów i zwolenników bolszewickiego
komunizmu. Negatywny stosunek Polaków do bolszewickich komunistów był powszechnie znany. Szczególnie drażnili ich starzy komuniści ukraińskiej narodowości. Dawali im stanowiska ze względu na
ustrojową dominację ZSRR w tych czasach. W rzeczywistości ich się
nie obawiali, ale trzymali po to, aby wykonywali brudną robotę w likwidacji mniejszości ukraińskiej. Bardziej światli komuniści ukraińskiej narodowości unikali rozgłosu, bo tak samo byli deportowani

Fragment artykułu jednego z przewodniczących ZG UTSK w „Ukraińskim
kalendarzu 1981 r.”.
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jak inni. Jednak nie chcieli krzywdzić swoich rodaków na zesłaniu
i ich zachowanie było całkiem inne.
Największy wpływ na tworzenie struktur organizacyjnych UTSK
mieli komuniści i służby specjalne. Uczciwym działaczom ograniczano możliwość wpływu na całokształt działalności Towarzystwa. Najwięcej zła czynili miejscowi pseudo-działacze, którzy w różny sposób
związani byli ze służbami specjalnymi. Ludność ukraińska to wyczuła i rezygnowała z członkostwa oraz działalności w UTSK. Dlatego nastąpił tak duży spadek członkostwa i aktywu UTSK w 1962 r.
Przedstawiciele władzy wspólnie z pseudo-działaczami UTSK dążyli
do całkowitego rozwiązania problemu mniejszości ukraińskiej. Zamiast zaspokajania potrzeb mniejszości narodowej, jak to jest w cywilizowanym świecie, tworzyli skanseny z dodatkiem ludzi. Na potrzeby propagandowe przedstawiano wirtualną ilość szkół, członków
UTSK, zespołów artystycznych itp. W ten sposób zaspakajali ciekawość poszczególnych delegacji i turystów, dotyczącej rozwiązań potrzeb ukraińskiej mniejszości narodowej. Przedstawiano konkretne
szkoły w odległej miejscowości, wzorowego rolnika, lub miejscowego radnego itp. Rzeczywistość przedstawiała się inaczej, bo w dużych
miastach brak szkół z nauczaniem języka ojczystego, bazy kulturalnooświatowej, przedstawiciela władzy administracyjnej itp. Uważano, że
najliczniejsza etniczna mniejszość narodowa w kraju nie musi zaspakajać swoich kulturalno-oświatowych i socjalnych potrzeb.
Tym, którzy nie pamiętają tych czasów, należy przypomnieć, że odbywały się wymiany doświadczeń osiągnięć gospodarczych i kulturalnych z bratnim Związkiem Radzieckim. Jedna i druga strona miała
przygotowane zakłady pracy i placówki kulturalno-oświatowe przeznaczone tylko na przyjmowanie wszelkich delegacji włącznie z władzą. Po
zwiedzaniu obiektów organizowano poczęstunek i wpisy do księgi pamiątkowej. Trzeba przyznać, że było dosyć wesoło i humorystycznie.
Problem był w tym, że na terenie województwa zakładów produkcyjnych i placówek kulturalno oświatowych na pokaz gościom zagranicznym nie było za wiele. Z mniejszością ukraińską ma być podobnie. Na
terenie kraju ma być na pokaz jedna lub dwie szkoły poza wojewódzkimi miastami, kilka zespołów artystycznych i to wszystko.
Pomimo, że kontrola rządowa w dniach 28-31 maja 1962 r. stwierdziła wiele niedociągnięć w stosunku do mniejszości ukraińskiej
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miejscowej władzy, to KW PZPR i USW WRN w Olsztynie ignorowali te uwagi. Przedstawiciele tych struktur, a zarazem opiekuni ZW
UTSK nie kryli swoich intencji i zamiarów w stosunku do działalności Towarzystwa. Jeszcze w tym samym dniu, podczas wspólnego powrotu samochodem z Ostródy, zatrzymaliśmy się na trasie na obiad.
Przy obiedzie przedstawiciel partii zobaczył znajomego. Wstał podszedł do niego, aby zaprosić do stołu. Znajomy wskazując na mnie
zapytał, co to za jeden. Z rozmowy wynikało, że z przedstawicielem
KW PZPR i USW PWRN w Olsztynie dobrze się znali. Przedstawiciel partii powiedział, że to nowy sekretarz ZW UTSK. Ten odpowiedział „to oni jeszcze działają?”. Wówczas nasz opiekun skruszonym
głosem powiedział, że niedługo sprawę ostatecznie załatwimy i nie
będzie problemu z tymi Ukraińcami. Być może przedstawiciel partii myślał, że tych słów nie będzie słychać. Ale mogło być tak, że nie
ukrywał swoich poglądów i na nikogo nie zwracał uwagi.
Takie pomysły w komunistycznej elicie nie przychodzą z dnia na
dzień. Wszystko było dobrze zaprogramowane, chociaż skutki były
różne. Były wzloty i upadki, jak z jednej tak i z drugiej strony. Swoje zaangażowanie w działalność na rzecz zesłańców akcji „Wisła”
w strukturach UTSK uważam za nie stracony czas w swoim życiu.
Początek organizacji UTSK na terenie województwa olsztyńskiego był różny. Oficjalnie przedstawiany był na zebraniach i kolejnych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych UTSK. Z oficjalnie
przedstawionej informacji w „Ukraińskim kalendarzu 1966 r.” można zauważyć, że początki działalności UTSK na terenie województwa
Olsztyńskiego były obiecujące.

Fragment artykułu z „Ukraińskiego kalendarza 1966 r.”
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Jednak w ciągu pierwszych kilku lat istnienia Towarzystwa wiele
zaangażowanych osób „rezygnowało” z dalszej działalności, a ilość
kół i członków zmniejszyła się do minimum. Ci najlepsi byli usuwani chociaż oficjalnie twierdzono, że rezygnują z własnej woli. Tak
samo jak rozpowszechnianie opinii, że Ukraińcy wstydzą się swego
pochodzenia. Zostawiano tych, którzy wykazywali dowód wierności
partii i służbom specjalnym. Tych wiernych i zaufanych też ubywało.
Bardzo mało było tych, którzy od samego początku i przez wszystkie kolejne kadencje pełnili najwyższe funkcje w kierownictwie ZW
UTSK w Olsztynie.
Mając poparcie w przedstawicielach partii i doświadczenie
w okłamywaniu uczciwych ludzi, systematycznie niszczyli osiągnięcia uczciwych działaczy. Pseudo-działacze unikali bezpośredniego
uczestnictwa w zebraniach członków UTSK w terenie. Odmawiali
brania udziału w interwencjach związanych z problemami oraz organizacji punktów nauczania języka ukraińskiego i kół UTSK.
Ich metoda działalności, szczególnie na odcinku propagandy,
była akceptowana przez partyjnych mocodawców, Urząd Spraw Wewnętrznych i poszczególnych komunistycznych działaczy. Pewne
rzeczy zrozumiałem, kiedy poznałem życiorysy i zasługi niektórych
działaczy. Jeden z nich zwrócił się do mnie, aby sprawdzić i poprawić błędy ortograficzne w napisanym życiorysie. Trudno powiedzieć
czy chodziło tylko o błędy ortograficzne, których nie brakowało, czy
tylko wykazać swoją wyższość nade mną. Niektóre fragmenty życiorysu utkwiły mi w pamięci i warte były zapamiętania. Oto skrót życiorysu, w którym zwroty są oryginalne a zdania autentyczne: „ Ja...
ur...1921 roku w...woj. Lublin... pochodzenie robotniczo-chłopskie. Do
1939 r... pracowałem jako fornal.
W 1940 r. po wyzwoleniu naszego terenu przez Armię Radziecką
wstąpiłem w szeregi Komsomołu... W 1941 r. wstąpiłem na ochotnika do Armii Radzieckiej. W 1942 r. po napadzie hitlerowców stoczyliśmy pierwszą walkę. Udało się uciec z okrążenia i wróciłem do domu.
W czasie okupacji pracowałem w niemieckim majątku. W 1943 r.
zostałem aresztowany i osadzony w więzieniu. Z więzienia uciekłem
i ukrywałem się do czasu wkroczenia Armii Radzieckiej i Odrodzonego Wojska Polskiego.
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Po odzyskaniu naszej niepodległości...Wyjechaliśmy na teren Ziem
Odzyskanych.... Nasza wieś była spalona przez bandy reakcyjne. Osiedliłem się we wsi...
Nadmieniam, że w lutym 1947 r. wstąpiłem do PPR...
Po przyjeździe na Ziemie Odzyskane rozpocząłem pracę w gminie...
W 1953 r. otrzymuję awans i obejmuję pracę w PWRN w Olsztynie
jako Inspektor do spraw ludności autochtonicznej i narodowościowej.
W szeregach PZPR należę od 1948 r....”.
Uważam, że ten działacz ma coś, czego nie mają inni. On pisał
i mówił o sobie otwarcie. Nie ukrywał swojej przeszłości i nie zbaczał
z wybranej przez siebie drogi życiowej. Oficjalnie dał do zrozumienia, czego można się po nim spodziewać i czego oczekiwać.
Podobnym życiorysem może poszczycić się jeden z przewodniczących Zarządu Głównego UTSK w Warszawie.

Fragment życiorysu jednego z Przewodniczących ZG UTSK w Warszawie
zamieszczony w „Ukraińskim kalendarzu 1971r.”.

Tak się złożyło, że w tym samym czasie, kiedy przyjąłem funkcję
etatowego sekretarza ZW UTSK w Olsztynie, ten zasłużony komunistyczny działacz awansował na Przewodniczącego ZG UTSK w Warszawie. Spotkałem się z czymś, czego nie przewidywałem, a mianowicie podział działaczy na tych, którzy mieli swój komunistyczny rodowód i na tych, którzy mieli typowo demokratyczne poglądy. Aktywni wyznawcy bolszewickiego komunizmu uważali, że zesłańcy akcji
„Wisła” powinni być zintegrowani, pozostać na wsi i dbać o wydajność produkcji rolnej.
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Przedstawiciele komunistycznej władzy chętnie wykorzystywali takich internacjonalistów do likwidacji ukraińskiego problemu w Polsce. Podczas spotkań w terenie bardzo często dyskutowano o życiorysach znanych i przedstawianych publicznie działaczach
UTSK. Można było zauważyć, że w niektórych życiorysach komunistycznych działaczy UTSK są niedomówienia.
Swego życiorysu nie fałszowałem, nie ukrywałem tak samo jak
swoich ideowych poglądów. Jeżeli ktoś dopatruje się nacjonalizmu,
bo kocham swoją ojczyznę na równi z rodzicami i przodkami, to
przyznaję się do tego. Jeżeli ktoś dopatruje się socjalizmu, bo materialnie wspieram każdego człowieka i wszyscy są równi wobec prawa
to, też przyznaję się do tego. Przyznaję się do wszystkiego, co dobre
dla ludzkości i każdego człowieka z osobna. Nie przyznaje się do obłudy i wspierania zła w każdej postaci.
Swój awans na etatowego sekretarza ZW UTSK w Olsztynie zawdzięczam przewodniczącemu ZG UTSK w Warszawie, panu Grzegorzowi Bojarskiemu. Osobiście w ogóle nie znaliśmy się i nawet nie
rozmawialiśmy, kto mu podsunął ten pomysł, aby zatrudnić mnie na
etacie sekretarza. W każdym bądź razie na przełomie 1961/1962 nalegał, abym ostatecznie podjął decyzję, czy wyrażam zgodę na przyjęcie tej odpowiedzialnej funkcji.
Wiele osób znało mnie jako nauczyciela i aktywnego działacza
społecznego na terenie powiatu Ostróda oraz z gazety „Nasze Słowo”.
Widocznie widział, że zbierają się nad nim czarne chmury i dlatego
chciał jak najszybciej zatrudnić etatowego sekretarza w Olsztynie.
Coś w tym było, gdyż na każdym spotkaniu przekonywał, aby przełamać strach i czuć się pełnoprawnym obywatelem. Rzeczywistość
była bardzo przykra, bo 18 lutego 1962 roku na posiedzeniu Prezydium dokonano zmian na stanowisku przewodniczącego ZG UTSK
w Warszawie. Do Olsztyna dotarły plotki z nadania szeptanej propagandy, że Grzegorz Bojarski pisał donosy do KC PZPR. Problem
w tym, że nikt nie mógł powiedzieć, o czym pisał i na kogo donosił.
Słowo donos robiło wrażenie, gdyż każdą skargę nawet na kelnerkę
w restauracji za dopisywanie daty do sumy rachunku można podciągnąć do donosu. Słowo donos będzie robiło wrażenie jeszcze przez
kilkadziesiąt lat, dopóki ludzie bez strachu i konsekwencji będą mogli się poskarżyć na wyrządzoną im krzywdę. Mnie też zarzucano,
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że napisałem pismo do Kuratorium w Olsztynie o przekonanie pana
kierownika Szkoły Podstawowej w Biesalu, aby dał zezwolenie na
otwarcie punktu języka ukraińskiego.
Wcale nie kryłem, że będę pisał do władz o przestrzeganie wytycznych KC PZPR dotyczących zapewnienia podstawowych warunków
życia mniejszości ukraińskiej w Polsce. Zdawałem sobie sprawę, że
te wytyczne partii były fikcją. W cywilizowanym świecie nadawanie
podstawowych praw mniejszości narodowej było czymś normalnym
i obowiązkowym. Natomiast w Polsce Ludowej na każdym kroku
można było spotkać ludzi, i to na wysokich stanowiskach, którzy etniczną mniejszość ukraińską pozbawiali podstawowego konstytucyjnego prawa.
Swoim rodzicom zawdzięczam, że nauczyli mnie odróżniać dobro
od zła, w tym dochodzenia swoich praw w zależności od sytuacji, nawet pisania skarg. Jeżeli ktoś nie rozumie, co to jest donos, a co ludzka krzywda, to jego problem. Dezinformacja jest tak samo szkodliwa
jak donos. Zawsze potępiałem tych, którzy zajmowali się brudną propagandą oczerniając i poniżając jednych a wybielając innych.
Otrzymywałem też listy, które pseudo-działacze nazwaliby
donosem.
Nigdy nie zaprzeczałem, że w terenie rozmawiałem na różne tematy. To było normalne. Każdy z nas na swój sposób przeżywał piekło,
które nam zgotowano w ramach Akcji „Wisła”. Wychwalani byli tylko ci, którzy w praktyczny sposób przysłużyli się bolszewickiej władzy. Na przykład wychwalano pseudo-działacza UTSK, który jako
urzędnik komunistycznej władzy pomagał radzieckim żołnierzom
zbierać produkty żywnościowe.
Ja opowiadałem jak wyglądała taka zbiórka w mojej wsi Korków,
gmina Waręż, powiat Hrubieszów, woj. Lublin. Zbierano nie tylko
produkty żywnościowe, ale represjonowano mieszkańców. Problem
był w tym, że okupanci niemieccy, którzy odeszli, ogołocili mieszkańców ze wszystkich produktów żywnościowych. Ludzie odżywiali
się lebiodą i przymierali głodem. Wyspecjalizowana radziecka ekipa
wojskowa, uzbrojona w automaty i stalowe druty nie przyjmowała do
wiadomości, że ludzie sami nie mają co jeść. Przy pomocy specjalnych metalowych prętów szukali produktów w ziemi, słomie itp. Nawet przy tak wyspecjalizowanym sprzęcie niczego nie znaleziono, bo
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Fragment listu od nauczyciela i działacza UTSK.

po prostu nic tam nie było. Po zakończeniu przeszukiwania żądano
wyjaśnienia, dlaczego wszystko oddano Niemcom. Nie przyjmowano
do wiadomości, że nic Niemcom nie oddawano, bo oni sami zabierali.
Zbieranie produktów zakończyło się zgwałceniem trzech kobiet, pobiciem pięciu gospodarzy oraz kradzieżą pościeli, butów i innych drobiazgów. Nam skradziono pościel, która po praniu była rozwieszona
w ogrodzie na sznurku. Chociaż mój ojciec był sołtysem, to tak samo
odnoszono się do niego jak do pozostałych mieszkańców.
Między faszystami a komunistycznymi przybyszami nie było zbyt
wielkiej różnicy. Tych drugich, ze względu na język, bardziej można
było zrozumieć o co im chodzi. Dla przeciętnego mieszkańca mało
ważne było to, jaką rolę odgrywała armia radziecka. Większość
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mieszkańców uważała, że armia wyzwolicielska powinna odróżniać
się od okupantów, a tego nie można było zauważyć. Nowa władza powinna wiedzieć, że niemiecki okupant też nie litował się nad miejscową ludnością i zabierał wszystko, co im było potrzebne.
Młode pokolenie powinno znać prawdę o przeżyciu ich przodków
w czasie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu. Każdy z nas jest odpowiedzialny za wychowanie młodego pokolenia. Należy pamiętać,
że na obłudzie i kłamstwie nic dobrego osiągnąć nie można.
Te i wiele innych tematów związanych z losem wielu ludzi i każdego człowieka z osobna omawiane były oficjalnie i w rozmowach
prywatnych. Normalny człowiek potrzebował porozmawiać o swoich problemach z innym człowiekiem bez względu czy ta druga osoba jest w stanie mu pomóc czy też nie. Takie rozmowy odbywały się
podczas moich spotkań przy różnych okazjach z moimi rodakami.
Oprócz otuchy, jaką potrzebowali, starałem się każdemu w miarę
swych możliwości pomóc. Tak jak zawsze bywa, czym więcej pomagałem, tym więcej zgłaszało się osób. Byli to ludzie w różnym wieku
i z różnymi problemami.
Moje prywatne rozmowy i oficjalne wypowiedzi na różnych spotkaniach niepokoiły tych, którzy zajmowali się asymilacją ludności ukraińskiej. Uważali, że ja niweczę ich wysiłki w integracji i uznawaniu
miejsca zesłania za swoją nową ojczyznę. Tak się złożyło, że niektórzy
działacze UTSK podkreślali, że mają dwie ojczyzny. Miano działacza
odróżniałem w trzech kategoriach; działacz, pseudo-działacz i działacz
hamulcowy. Osobiście miałem okazję takich poznać.
Chociaż moje wyniki pracy i działalności na stanowisku etatowego Sekretarza ZW UTSK w Olsztynie oceniane były przez większość
członków UTSK pozytywnie to byli tacy, którzy mieli przeciwne zdanie. W mojej ocenie byli to pseudo-działacze i działacze hamulcowi. Wykonywali oni polecenia szowinistów i funkcjonariuszy komunistycznej władzy. Moje osobiste osiągnięcia bardzo często przedstawiane były na naradach Zarządu Głównego UTSK w Warszawie
i w gazecie „Nasze Słowo”. Swoją pracę i działalność na rzecz społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem swoich rodaków uważałem za zwykły obowiązek. Tak mnie wychowano i taką czułem potrzebę bez względu na miejsce oraz czas mego pobytu. Uważałem, że
to nic nadzwyczajnego, bo miałem okazję poznać wiele innych osób,
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którzy tak samo postępowali i dużo im zawdzięczam. Byłem przekonany, że uczciwe uczynki i bezinteresowna pomoc dowartościowują
każdego człowieka.
1 września 1962 r. odbyła się kolejna narada etatowych pracowników Zarządu Głównego UTSK w Warszawie. Celem narady była
ocena przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w okresie
1961/1962 r. i przygotowanie do następnej kampanii sprawozdawczo-wyborczej UTSK to jest 1962/1963 r. Na wstępnie przedstawiono
jako wzór przebieg i zakończenie konferencją wojewódzką kampanii sprawozdawczo-wyborczą UTSK w Olsztynie. Oczywiście przedstawiono konkretne osiągnięcia na odcinku zorganizowanych kół
UTSK i zwiększenia liczby członków, zorganizowaniu ilości punktów
nauczania języka ukraińskiego w szkołach, organizacji ilości amatorskich zespołów artystycznych oraz masowych imprez kulturalno-oświatowych, prenumeraty czasopisma „Nasze Słowo” i czytelnictwa książek.
Chociaż dla mnie i dla moich przyjaciół z innych województw
przyjemnie było słuchać o docenianiu naszej pracy i działalności, to
osobiście uważałem, że wszyscy etatowi pracownicy w terenie zasługują na szczególne uznanie. Następnie zapoznano nas z wytycznymi
Zarządu Głównego UTSK dotyczących przeprowadzenia kampanii
sprawozdawczo-wyborczej w okresie 1962/1963 roku. Nasze uwagi,
aby nie przeprowadzać co roku kampanii sprawozdawczo-wyborczych tylko sprawozdawcze, nie zostały uwzględnione. W naszych
warunkach organizacja zebrań sprawozdawczo-wyborczych przynosiła więcej strat niż pożytku. Dawaliśmy przykład z innych organizacji działających na wsi i w miastach, gdzie kadencja trwa kilka lat.
Przeważnie 3–4 lata, a nawet pięć.
W okolicznych wsiach, gdzie mieszka zaledwie kilka ukraińskich
rodzin w zorganizowanym kole UTSK coroczny wybór nowego zarządu nie ma logicznego uzasadnienia. Działacze hamulcowi na szczeblu centralnym w żaden sposób nie dawali się przekonać, aby zmienić okres kadencji poszczególnych struktur UTSK. Poza tym zobowiązywano terenowe koła UTSK do prowadzenia szerokiej dokumentacji biurokratycznej, bezpośredniego przesyłania do Zarządu Głównego UTSK w Warszawie składek członkowskich, obowiązkowego
prowadzenia kronik amatorskiego zespołu artystycznego i wszelkich
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kulturalno-oświatowych imprez. O wszelkich zebraniach i organizowanych imprezach należało powiadamiać miejscową władzę i terenową organizację PZPR. Nie brano pod uwagę, że wśród członków UTSK
byli członkowie rządzącej partii. Jak widać członkom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej narodowości ukraińskiej nie ufano. Można
było zauważyć, że w PZPR określającej się mianem partii marksistowsko-leninowskiej Ukraińcy uważani byli za niższą kategorię członków
i nie zasługujący na zaufanie. Jaka była wartość marksistowsko-leninowskich partii, miałem okazję poznać jeszcze, jako dziecko wraz z rodziną, po wprowadzeniu komunistycznych rządów.
Chociaż wytyczne Zarządu Głównego UTSK w Warszawie miały mankamenty, to interpretowałem i wybierałem te, które
były korzystne dla
mniejszości ukraińskiej. Od pierwszych dni otrzymania wytycznych
Zarządu Głównego UTSK przystąpiłem do ich realizacji. W pierwszej
kolejności opracowałem plan zebrań
sprawozdawczowyborczych w kołach UTSK i Zarzą- Swoją działalność w UTSK i poglądy przedstawiadach Powiatowych łem publicznie. Artykuł w „Naszym Słowie” z dnia
23.09.1962 r.
UTSK. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu UTSK w Olsztynie przedstawiłem
plan do zatwierdzenia i zadeklarowania swego udziału w obsłudze tych
zebrań. Plan został bez problemu zatwierdzony natomiast chętnych
do obsługi zebrań, za wyjątkiem dwóch członków, nie było. Wówczas
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zaproponowałem, że na bieżąco będziemy ustalać, kto będzie mógł wyjechać w teren, aby obsłużyć zebranie. Bardzo mnie to zdziwiło, że wykształceni ludzie nie chcą się spotkać z tymi, którzy ich wybrali.
Następnie przystąpiłem do porządkowania stanu organizacyjnego
UTSK na terenie województwa olsztyńskiego. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie pod naciskiem przedstawicieli władzy, działaczy hamulcowych i pseudo-działaczy powstrzymywał mnie od opracowania wykazu kół UTSK i ilości członków.
Powiedziałem, że Zarząd Główny UTSK w Warszawie chce dokładnego rozliczania się ze składek członkowskich. Otrzymałem odpowiedź, że należy wykonywać polecenia miejscowych przedstawiciel
partii i władzy. Nie zważając na stanowisko popleczników partii uważałem, że taki rejestr jest potrzebny. Systematycznie zbierałem dane,
aby uporządkować stan faktyczny kół UTSK na ternie województwa
olsztyńskiego.
Podczas zbierania danych starałem się utrzymać dotychczasowy
stan istniejących kół i organizować nowe:
I. — pow. Bartoszyce
1. Bartoszyce Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek zarządu
„
2. Galiny

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

1. Konstanty Komarczewski
2. Bogdan Bryl
3. Katarzyna Macełko
4. Mikołaj Kaliszuk
5. Michał Pakosz
1. Józef Nabereżny
2. Maria Harhaj
3. Józef Kapanajko

3. Glądy
„
		
		

1. Maria Hac
2. Olga Kircio
3. Leon Ołeksa

4. Górowo
Iławeckie

1. Teodor Kantor
2. Jarosława Bryl
3. Józef Smut
4. Stefan Hałuszko

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
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5. Kiertyny

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

6. Kumowo
		
		

„

1. Ostap Dańko
2. Dymitr Melniczuk
3. Jarosław Kiłyk
1. Włodzimierz Pasławski
2. Stefan Stadnicki
3. Józef Worobiec

7. Ostre Bardo Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

1. Stefan Kołacz
2. Michał Rejent
3. Stefan Deneka

8. Rodnowo
		
		

„

1. Jan Fronczak
2. Józef Gładkowski
3. Stefania Leśniuk

9. Stopki
		
		

„

1. Stefan Kuper
2. Michał Trojanowski
3. Michał Kaczmarczyk

10. Sągnity
		
		

„

1. Józef Dorocki
2. Anna Rosypska
3. Piotr Sośnicki

11. Smolanka
		
		

„

1. Mieczysław Góral
2. Włodzimierz Pisarek
3. Michał Wołoszyn

12. Toprzyny
		
		

„

1. Nina Naumowicz
2. Bazyli Kołaczko
3. Jan Kohut

13. Trosiny
		
		

„

1. Dymitr Maczuga
2. Dymitr Buczko
3. Stefan Kuleszko

II — pow. Biskupiec
1. Reszel
Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu
„

1. Aleksander Biały
2. Anastazja Pyrczak
3. Bazyli Kokoszko
4. Wasal Kudłak
5. Anastazja Żuk
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III — pow. Braniewo
1. Bieńkowo Przewodnicząca
Sekretarz
Skarbnik
2. Głębock

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

1. Maria Buśko
2. Grzegorz Kozij
3. Lew Kowal
1. Michał Smyk
2. Bogusław Skweres
3. Anna Kertyczak

3. Pęciszewo
		
		

„

1. Włodzimierz Właszyn
2. Włodzimierz Bunda
3. Paweł Demczuk

4. Piotrowiec
		
		

„

1. Władysław Charydczak
2. Jarosława Hnywko
3. Zdzisław Ozimek

5. Pieniężno

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu

1. Grzegorz Racki
2. Jan Suszko
3. Maria Buniowska
4. Stanisław Nisewicz

IV — pow. Giżycko
1. Czarnówka Przewodnoiczący 1. Dymitr Czetyrbok
Sekretarz
2. Olga Szczudło
Skarbnik
3. Mirosław Kudraj
2. Lipowo
		
		

„

3. Mazuchówka
		
		

1. Stefan Bronowski
2. Jarosław Kurowski
3. Stefan Różański
„

1. Safron Pocztar
2. Jan Piatnoczko
3. Józef Lewicki

V — pow. Iława
1. Tynwałd
		
		

„

1. Jan Łoś
2. Jan Czuczko
3. Helena Baran
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VI — pow. Kętrzyn
1. Asuny
		
		

„

1. Mikołaj Gbur
2. Stefan Chachuła
3. Michał Wołowik

2. Bajory
Wielkie		
		

„

1. Maria Jarema
2. Piotr Dwulat
3. Maria Kobarynko

3. Łęknica
		
		

„

1. Włodzimierz Hałak
2. Jan Migus
3. Jan Petrecki

4. Krelikiejmy „
		
		

1. Stanisław Gach
2. Andrzej Drozd
3. Zofia Uhryn

5. Srokowo
„
		
		

1. Jerzy Oryńczak
2. Roman Hałak
3. Stefan Iwaniura

VII — pow. Lidzbark Warm.
1. Drwęca

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

2. Kiwity
		
		

„

3. Orzechowo Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

1. Józef Hac
2. Bazyli Krawczyk
3. Bazyli Mihal
1. Dymitr Dziuryk
2. Maria Dziuryk
3. Halina Zacewiak
1. Bogdan Kostyszyn
2. Włodzimierz Melnyk
3. Maria Maruszczak

VIII — pow. Morąg
1. Morąg
		
		

„

1. Stefan Lewczyk
2. Włodzimierz Ślusarz
3. Michał Hałanicz
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„

1. Włodzimierz Kurtiak
2. Halina Madej
3. Zofia Chodub

„

1. Maria Markiewicz
2. Piotr Kinach
3. Piotr Gierko

IX — pow. Nidzica
1. Dąb
		
		
X — pow. Ostróda
1. Biesal

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik
Członek Zarządu

1. Roman Cikuj
2. Piotr Kantor
3. Nadzieja Baworowska
4. Eugeniusz Kopiński

2. Bynowo

Przewodnioczący 1. Michał Chachuła
Sekretarz
2. Halina Panas
Skarbnik
3. Włodzimierz Husar

3. Łodwigowo
		
		

„

1. Mikołaj Rawicki
2. Mirosław Kozak
3. Jan Krupa

4. Mały Gil
		
		

„

1. Mikołaj Kiryczyn
2. Jan Wowk
3. Konstanty Pierożek

5. Mańki
		
		
		

„

1. Jarosław Dziki
2. Maria Łazoryszyn
3. Włodzimierz Podhajny
4. Filip Kluczkowski

6. Pacułtowo Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

1. Paweł Bociej
2. Fiodor Tarasiuk
3. Maciej Tarasiuk

7. Reszki
„
		
		

1.Michał Szum
2. Mikołaj Szum
3. Nadzieja Szewczyk
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8. ZP UTSK
Ostróda

Przewodniczący
Z-ca przewodn.
Sekretarz

1. Eugeniusz Mohyła
2. Roman Cikuj
3. Aleksandra Brzezińska

XI — pow. Pasłęk
1. Dobre

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

1. Bazyli Mihal
2. Anna Małyj
3. Michał Steć

2. Pasłęk
		
		

„

1. Andrzej Ficak
2. Eugenia Tucka
3. Lubomir Tucki

3. Swędkowo
		
		

„

1. Jerzy Bereżaski
2. Jan Truchan
3. Bazyli Lipski

XII — pow. Węgorzewo
1. Jakunówka
		
		

„

1. Grzegorz Bułat
2. Stefania Markowicz
3. Stefan Zawada

2. Kruklanki
		
		

„

1. Michał Hrynio
2. Stefan Ciż
3. Piotr Kowal

3. Sobiechy
		
		

„

1. Michał Karkut
2. Włodzimierz Predko
3. Zofia Karkut

Do końca kwietnia 1963 roku udało się uporządkować aktualne dane
w 48 kołach UTSK. Oprócz tego w okresie sprawozdawczo-wyborczym
1962/1963 w 26 miejscowościach powołano komitety założycielskie kół
UTSK. Uzgodniłem z miejscowym aktywem, że w pierwszej kolejności
ustalą datę i miejsce zebrania. Następnie poinformują o zebraniu najbliższą władzę partyjną i administracyjną, np. sołtysa. Zobowiązałem
się zabezpieczyć obsługę zebrania przez członka Zarządu Wojewódzkiego UTSK. W praktyce nie było chętnych do obsługi zebrań w terenie. Na zebraniach poruszano bardzo dużo problemów, które wymagały zajmowania konkretnego stanowiska. Zdawałem sobie sprawę, że
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większość działaczy pracujących na państwowych stanowiskach nie
chciało się narażać. Dlatego te najtrudniejsze ludzkie sprawy moich
rodaków brałem na siebie. Problemy, którymi się zajmowałem przedstawiałem w gazecie „Nasze Słowo”. Władze partyjne, administracyjne, działacze hamulcowi i pseudo-działacze uważali, że zesłańcy akcji
„Wisła” mają zajmować się przede wszystkim produkcją rolną.
Na zebraniach apelowałem, aby młodzież korzystała z wszelkich
form dokształcania się i zdobywania prestiżowych zawodów. Zarząd
Wojewódzki UTSK w Olsztynie będzie udzielał wszechstronnej pomocy w tej dziedzinie. Będziemy dążyć, aby w Olsztynie zorganizować naukę języka ukraińskiego w zakresie szkoły średniej wraz
z internatem. Powinniśmy zorganizować centrum kultury ukraińskiej z teatrem włącznie.
Wszystko, co przekazywałem na zebraniach publicznie i w rozmowach
prywatnych, było zgodne ze Statutem UTSK
i z aktualnie obowiązującą konstytucją PRL.
Aby nie być gołosłownym, przedstawiałem przykład mojego
kolegi z ławki szkolnej
w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie Edwarda P. Kolega ten podczas
wakacji w swojej wsi
wspólnie z braćmi pobili aktywistów zmuszających ich ojca do wstąpienia do rolniczej spółArtykuł „Naszedzielni produkcyjnej. Za
go Słowa” z dnia
ten czyn, jako młodocia9.12.1962 r. w któny, otrzymał karę 5-letrym opisałem jedną
z form zdobywania
niego pobytu w więziezawodu.
niu w Jaworznie. Pisał do
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mnie listy, w których informował, że kontynuuje naukę w zakresie
szkoły średniej. Poinformował też, że zdał w więzieniu maturę. Był to
mój argument wobec tych, którzy twierdzili, że zesłańcy akcji „Wisła” nie mają prawa do nauki tylko do feudalnej formy pracy w rolnictwie. Uważałem, że jeżeli więźniom umożliwia się zdobywanie
matury i zawodu, to zesłańcy powinni mieć te same prawa.
Chcąc realizować wytyczne Zarządu Głównego UTSK w Warszawie i potrzeby ukraińskiej ludności zachodziła konieczność systematycznych wyjazdów do odległych miejscowości.
Samo powołanie nowego Koła UTSK w odległej wsi wymagało
czasu i pieniędzy. Trzeba było dojechać do tej miejscowości, obsłużyć
zebranie, zaopatrzyć w odpowiednie materiały i udzielić instruktażu
do dalszej pracy.

Artykuł w „Naszym Słowie” z dnia
30.12.1962 r.
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Nowe kierownictwo Zarządu Głównego UTSK tłumacząc się trudnościami finansowymi, ograniczało dotacje na utrzymanie biur i delegacje. Dodatkowo zobowiązało Zarządy Wojewódzkie UTSK, aby koła
UTSK przekazywały składki członkowskie bezpośrednio do Zarządu
Głównego UTSK w Warszawie. Dotychczas składki były zbierane przez
Zarząd Wojewódzki UTSK i za każdy miesiąc rozliczano się z wydatków i zebranych składek. W tych warunkach nie było problemu z pokryciem kosztów dojazdu najtańszymi środkami komunikacji publicznej do poszczególnych miejscowości w celach służbowych.
Na moje pytanie, skąd brać pieniądze na pokrycie kosztów przejazdu w teren, odpowiedź była bardzo prosta. W tej sprawie należy
zwrócić się do KW PZPR z prośbą o rozliczenie finansowe delegacji.
Kiedy zwróciłem się w tej sprawie do KW PZPR w Olsztynie odpowiedziano mi, że mogą pokryć koszty przejazdu, jeżeli mój wyjazd
będzie związany z działalnością partyjną. Dali do zrozumienia, że jeżeli zorganizuję koło UTSK i przy okazji kilka osób wstąpi do partii,
to mogę rozliczyć się z delegacji w KW PZPR. Uważałem, że takich
wymogów nie będę mógł spełnić.
Wspólnie z przewodniczącym ZW UTSK doszliśmy do wniosku,
że o ile UTSK znajduje się w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to tam należy szukać środków finansowych. Zwróciłem
się do „opiekuna” z Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie o pokrycie kosztów finansowych na delegacje służbowe w okresie kampanii sprawozdawczowyborczej. Odpowiedziano mi, abym zgłosił się następnego dnia, to
na pewno coś się załatwi. Bardzo się ucieszyłem z naszego pomysłu
i natychmiast zadzwoniłem do przewodniczącego, że sprawa kosztów podróży delegacji będzie załatwiona. Następnego dnia zgłosiłem się do biura USW PWRN w Olsztynie zabierając ze sobą wypełnione dwa druki delegacji do rozliczenia. Obecny pracownik biura
obejrzał wypełnione druki i dał drugiemu do podpisu. Po obejrzeniu druku stwierdził, że należy załączyć sprawozdanie. Po krótkiej
naradzie poproszono mnie, abym na kartce napisał, że byłem na terenie powiatu Kętrzyn w sprawach służbowych. Tylko zamiast czytelnego podpisu kazał wstawić imienną parafkę. Zdziwiło mnie, że
na notatce kazano wpisać pokwitowanie na określoną sumę, pomimo że druki delegacji były dobrze wypełnione. Instytucje, w których

238

Akcja „Wisła”

obowiązywało załączanie sprawozdań, nie żądały dodatkowego pokwitowania pobranej sumy na sprawozdaniu. Pobrana suma wpisana była na blankiecie delegacji. Z zastosowanej formy mojego rozliczenia można byłoby podejrzewać, że za te same wyjazdy pobrałem
pieniądze dwa razy. Następnie poczęstowano mnie herbatą i pytano, ile działaczy będzie chciało skorzystać z rozliczenia w ich biurze.
Odpowiedziałem, że trudno powiedzieć, bo wszyscy pracują i mało
kto wyraża chęć wyjazdu w teren. Zapytano, czy jestem zadowolony
z działaczy ZW UTSK w Olsztynie. Odpowiedziałem, że nie wszyscy
zdają sobie sprawę z przyjętych na siebie obowiązków. Trudno tych
ludzi obwiniać, bo w zasadzie działacz UTSK w zakładzie pracy jest
dyskryminowany. Największy problem mamy z nauczycielami języka ukraińskiego. Są kierownicy szkół, którzy nie wyrażają zgody na
uczestnictwo w kurso-konferencjach języka ukraińskiego organizowanych przez ZW UTSK wspólnie z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie. Jeżeli kierownik szkoły lekceważy zalecenia Kuratorium, to cóż można wymagać od kierownika innej instytucji czy
zakładu pracy. Po minach moich rozmówców można było zauważyć,
że ta informacja i sposób jej przekazania nie spodobała się. Powtórzono utarty slogan, że należy więcej uwagi poświęcić na współpracę z władzą partyjną i administracyjną w terenie. Odpowiedziałem,
że nasze działania zawsze były i są skierowane na współpracę, która
przynosi obopólną korzyść. Nasze spotkanie zakończyło się bez konkretnych ustaleń.
Po dłuższym namyśle i rozmowie z przewodniczącym ZW USKT
w Olsztynie postanowiłem nie korzystać z partyjnej i administracyjnej podejrzanej formy pomocy finansowej.
W trakcie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej postanowiłem zwrócić się do aktywu UTSK w powiatach, aby przy okazji uporządkować rejestr Zarządów Powiatowych UTSK. Poprosiłem przewodniczącego i członków Prezydium ZW UTSK w Olsztynie, którzy byli pierwszymi organizatorami Towarzystwa na naszym
terenie, by pomogli mi w tej sprawie. Powiedziałem, że nie otrzymałem żadnych dokumentów o istnieniu Zarządów Powiatowych
UTSK. Jedynie kilka pieczątek, które powinny znajdować się w tych
Zarządach. Po za tym poinformowałem, że na naradzie w Zarządzie
Głównym UTSK w Warszawie pytano mnie: „... co tam się dzieje
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z Zarządami Powiatowymi UTSK w Węgorzewie i Pasłęku...”. Jeden
z członków Prezydium odpowiedział mi: „...Bojarski nie jest już przewodniczącym, niech zajmie się gazetą „Nasze Słowo” i nie wtrąca się
w nasze sprawy...”. Zauważyłem, że w sprawach rzetelnego przedstawienia powiatowych struktur UTSK będę miał problemy. Bez względu, co zrobię, będzie wykorzystane przeciwko mnie. Jeżeli będę wykazywał w sprawozdaniach, że takie Zarządy Powiatowe UTSK istnieją, mogą zarzucić mi, że wprowadzam w błąd członków, kierownictwo UTSK i władzę państwową. Jeżeli wykażę faktyczny stan, zarzucą mi, że jestem donosicielem i podważam autorytet przedstawicielom władzy i długoletnim „zasłużonym” działaczom UTSK naszego terenu.
Odczułem, że władza przy pomocy pseudo-działaczy stara się nie
dopuścić do rozwoju struktur UTSK, ukraińskiej kultury i szkolnictwa. Tym samym usiłuje się całkowicie pozbawić pamięci narodowej
ludzi skazanych na zagładę w ramach akcji „Wisła”.
Wszystko wskazywało na to, że w każdej chwili można było zakwestionować dalszą rację bytu Wojewódzkiego Zarządu UTSK
w Olsztynie. Zgodnie ze statutem koło powinno liczyć minimum
10-ciu członków i z tym nie było problemu. Zarząd Powiatowy UTSK
można powołać przy istniejących minimum trzech kół UTSK na terenie powiatu. Z tym też nie powinno być problemu na terenie naszego województwa. Chociaż taka możliwość istniała, takich kół
nie organizowano. To samo dotyczy Zarządu Wojewódzkiego, który może być powołany przez minimum trzech Powiatowych Zarządach UTSK. W tym przypadku też istniały wątpliwości co do faktycznej ilości Zarządów Powiatowych UTSK. Jak się okazało, 1 kwietnia 1962 roku przyjmowałem wirtualne struktury i wirtualną działalność tych struktur. Zastanowiło mnie to, dlaczego do 1962 roku
tych potrzebnych „minimum” struktur nie było zorganizowanych.
Na moją prośbę o przekazanie rejestru wszystkich struktur organizacyjnych UTSK na ternie naszego województwa odpowiadano,
że nie ma takiej potrzeby. Koła UTSK powstają spontanicznie i tak
samo następuje ich likwidacja. Bardzo często jest tak, że ludzie bez
zastanowienia wstępują w szeregi Towarzystwa i bardzo szybko rezygnują z członkostwa. Taką odpowiedź otrzymywałem od czterech
aktualnych i jak się okazało stałych, członków Prezydium ZW UTSK
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w Olsztynie. Członkowie ci od pierwszych dni powołania Zarządu
Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie tj. w 1957 roku do 1962 roku na
zmianę pełnili najwyższe funkcje w wojewódzkiej strukturze Towarzystwa. Jak się później okazało, ci ludzie bez przerwy pełnili tak
ważne funkcje do zmierzchu istnienia UTSK.
Po rozmowach z uczciwymi działaczami z Olsztyna i terenu
wywnioskowałem, że Przewodniczący Zarządu Głównego UTSK
w Warszawie, Grzegorz Bojarskiej, musiał się dowiedzieć o problemach organizacyjnych w Olsztynie. Dlatego zależało mu, abym wyraził zgodę na przyjęcie funkcji sekretarza etatowego, w województwie, do którego deportowano największą liczbę, bo około 60 tysięcy,
Ukraińców w ramach akcji „Wisła”.
Aby zrozumieć przewodniczącego ZG UTSK w Warszawie, Grzegorza Bojarskiego i moją początkową działalność w strukturach
UTSK, należy zapoznać się z poniżej przedstawionymi informacjami.

Fragment informacji umieszczonej w „Ukraińskim Kalendarzu 1966 r.”
dotyczący ilości struktur organizacyjnych UTSK na terenie województwa
olsztyńskiego.

Informację opracowała osoba, która pełniła wysokie funkcje
w ZW UTSK w Olsztynie od początku powstania tej struktury.
Osoba ta nie podpisała się własnym imieniem i nazwiskiem. Należy zwrócić uwagę, co w tej informacji jest, a czego nie ma. Mamy tu
przedstawionych 17 Zarządów Powiatowych UTSK i 38 kół, przeciętnie dwa w powiecie. Rzadko się zdarza, aby w tak ważnej konferencji
na dwóch delegatów przypadał jeden gość. Tajemnicą pozostaje, ile
w tym było gości zaproszonych, a ilu przybyło bez zaproszenia. W zasadzie na normalnych zebraniach i konferencjach uczestniczyło najwyżej kilku nieproszonych gości.
Podczas kolejnej wojewódzkiej konferencji UTSK w Olsztynie,
przedstawiciele kierownictwa ZG UTSK po wysłuchaniu sprawozdania i wystąpień delegatów zwrócili uwagę na braki w strukturach
Towarzystwa.
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Wielu delegatów
zastanawiało się,
dlaczego w sprawozdaniu pominięto działalność
Zarządów Powiatowych UTSK. Zauważyli, że między drugą i trzecią
konferencją, tj. od 1
listopada 1959 r. do
18 czerwca 1961 r.
minęło zaledwie 20
miesięcy i w okresie tym przestało Fragmenty oceny wojewódzkiej konferencji UTSK
istnieć siedemna- w Olsztynie, przez przedstawiciela Zarządu Główście Zarządów Po- nego UTSK w „Naszym Słowie” z dnia 2 07.1962 r.
wiatowych UTSK. Przejmując stan majątkowy i organizacyjny ZW
UTSK w Olsztynie, 1 kwietnia 1962 r. przekazano mi siedem nieużywanych pieczątek Zarządów Powiatowych UTSK: 1. — Bartoszyce,
2. — Biskupiec Reszelski, 3. — Lidzbark Warmiński, 4. — Giżycko,
5. — Nidzica, 6. — Iława, 7. — Mrągowo. Poinformowano mnie, że
pozostałe 10 pieczątek znajdują się w terenie. Na pytanie kto nimi
się posługuje, nie otrzymałem odpowiedzi. Jak się okazało, to jedynie nasz Zarząd Powiatowy UTSK w Ostródzie prowadził normalną,
zgodną ze statutem działalność.
Od pierwszych dni mojej pracy zająłem się porządkowaniem spraw
organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem powoływania Zarządów Powiatowych UTSK. Podczas porządkowania tych spraw dowiadywałem się kto był członkiem tych struktur i dlaczego zrezygnował. Każdy z rozmówców wyrażał chęć włączenia się w powołaniu takiej struktury. Moja dociekliwość nie uszła uwadze przedstawicielom
KW PZPR i Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie. Zapraszano mnie do swoich gabinetów i przeprowadzano rozmowy na
temat problemów, jakie nurtują członków UTSK. Odpowiadałem, że
wszystko przedstawiam na naradach i posiedzeniach Prezydium ZW
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UTSK, w których przedstawiciele wojewódzkich władz partyjnych
i administracyjnych zawsze uczestniczą.

Przekazane wzory pieczątek, które przygotowano dla nieistniejących powiatowych struktur UTSK.

Partyjni funkcjonariusze ciągle zadawali mi pytania,
dlaczego interesuję się powiatowymi
strukturami UTSK.
Odpowiadałem, że
moje zainteresowania dotyczą rozeznania, w jaki sposób i w jakim terminie będzie możliwość powołania powiatowych struktur
UTSK. Dodałem, że
w tej sprawie otrzy- Informacja z przebiegu konferencji UTSK
małem wytyczne w Ostródzie „Nasze Słowo” 15.11.1959 r.
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kierownictwa Zarządu Głównego UTSK w Warszawie. Zgodnie
z wymogami i wytycznymi partii oraz wojewódzkiej władzy administracyjnej nastąpi lepsza współpraca z władzą w terenie. Po dłuższej
rozmowie zauważyłem, że moje odpowiedzi na zadawane pytania
bardzo ich irytują. Nie dając za wygraną powiedzieli, że są na mnie
skargi za niewłaściwe przykładanie się do pracy. Odpowiedziałem, że
też otrzymuję podobne skargi, ale w konkretnych sprawach. Bardzo
często ludzie z terenu piszą, dzwonią a nawet osobiście przyjeżdżają
i zapraszają abym przyjechał do nich na zebranie.
Po tym wyjaśnieniu w otwarty sposób zarzucono mi, że moja
działalność nie przyczynia się do stabilizacji ludności ukraińskiej.
Mój sposób działalności podtrzymuje Ukraińców w nadziei, że powrócą na własne gospodarstwa. Odpowiedziałem, że w szkole uczono nas, że członkowie wszelkich organizacji bez względu na wiek
mają wpływ na stabilizację środowiska. Jestem między innymi działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej i tam mieszkańcy wsi wyrażają swoją wdzięczność za pomoc w stabilizacji środowiska. Nie mogę
zrozumieć, o co właściwie towarzyszom chodzi. Przecież to Komitet
Centralny PZPR podjął decyzję o możliwości zrzeszania się w UTSK
mniejszości ukraińskiej. Bardzo często ludzie z terenu piszą, dzwonią a nawet osobiście przyjeżdżają, abym przyjechał do nich na zebranie. Nigdy nie odmówiłem przyjazdu czy pomocy w konkretnych
sprawach. Prawdą jest, że ze względu na brak bazy, środków finansowych i etatowych pracowników potrzeby UTSK są większe niż możliwości jednej osoby.
Podczas rozmów z przedstawicielami władzy i jednocześnie „stałymi opiekunami” Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie nieprzyzwoicie oczerniano naszego aktywnego działacza z Ostródy, Eugeniusza Mohyłę. Pomimo, że terror psychiczny jest przestępstwem,
to poprzez kłamstwa, oszczerstwa i plotki podrywano mu opinię.
Dobrze wiedzieli, że żadna kara za te przestępstwa wobec Ukraińca
ich nie sięgnie. Na zakończenie powiedzieli, że trzeba go przenieść
do innego powiatu. Odpowiedziałem, że w naszej ocenie ten działacz
społeczny ma uznanie i szacunek nie tylko w środowisku ukraińskim. Moja opinia była przyjęta jako sprzeciw i dalszej rozmowy na
ten temat nie było. Jednak władza dokonała swego i Eugeniusz Mohyła został przeniesiony do powiatu Kętrzyn.
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Moje zaangażowanie i metody pracy w UTSK coraz bardziej denerwowały partyjnych funkcjonariuszy i pseudo-działaczy, którzy
byli na usługach komunistycznego reżimu. Pomimo różnych trudności przygotowałem plan odbudowy i organizacji struktur powiatowych na terenie województwa olsztyńskiego.
„Wyciąg z planu pracy Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie
na 1963 r. dotyczący organizacji i powoływania Zarządów Powiatowych UTSK.
1. Pow. Bartoszyce. Wspólnie z miejscowymi działaczami 3.06.1962 r.
na bazie 12 kół UTSK powołaliśmy Zarząd Powiatowy UTSK w Bartoszycach.
2. Pow. Biskupiec. Na bazie Miejskiego Koła UTSK w Reszlu i przeprowadzonych rozmów z miejscowym aktywem
w Bęsi i Biskupcu, postanowiono powołać koła
UTSK i Zarząd Powiatowy UTSK w Biskupcu.
3. Pow. Braniewo. Na bazie koła UTSK w Pieniężnie i istniejących
czterech Kół na terenie powiatu oraz rozmowie
z miejscowym aktywem w Braniewie, postanowiono powołać Miejskie Koło UTSK oraz Zarząd
Powiatowy UTSK w Braniewie.
4. Pow. Giżycko. Na bazie istniejących 3 kół na terenie powiatu
i przeprowadzonej rozmowie z aktywem w Giżycku, postanowiono powołać Miejskie Koło UTSK
i Zarząd Powiatowy UTSK w Giżycku.
5. Pow. Iława.
Na bazie Koła UTSK w Tynwałdzie i przeprowadzonej rozmowie z miejscowym aktywem w Suszu i Iławie postanowiono powołać koła UTSK
i Zarząd Powiatowy UTSK w Iławie.
6. Pow. Kętrzyn. Na bazie istniejących 4 kół na terenie powiatu
i przeprowadzonej rozmowie z aktywem w Kętrzynie postanowiono powołać Miejskie Koło
UTSK i Zarząd Powiatowy UTSK w Kętrzynie.
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7. Pow. Lidzbark
Warmiński.

Na bazie istniejących już 3 kół na terenie powiatu i przeprowadzonej rozmowie z miejscowym
aktywem w Lidzbarku Warmińskim postanowiono powołać Miejskie Koło UTSK i Zarząd Powiatowy UTSK w Lidzbarku Warmińskim.
8. Pow. Morąg.
Na bazie Miejskiego Koła UTSK w Morągu, koła
w Rusi oraz przeprowadzonej rozmowie z miejscowym aktywem w Przezmarku, postanowiono
powołać Koło UTSK i Zarząd Powiatowy UTSK
w Morągu.
9. Pow. Nidzica. Na bazie koła UTSK w Dąbiu i przeprowadzonej rozmowie z miejscowym aktywem w Jabłonce i Nidzicy, postanowiono powołać Koła UTSK
i Zarząd Powiatowy UTSK w Nidzicy.
10. Pow. Ostróda. Na bazie istniejących 6-ciu Kół UTSK w powiecie w 1958 roku powołaliśmy Zarząd Powiatowy
UTSK w Ostródzie.
11. Pow. Pasłęk. Na bazie istniejących trzech kół UTSK w powiecie i przeprowadzonej rozmowie z miejscowym
aktywem postanowiono reaktywować Zarząd Powiatowy UTSK w Pasłęku.
12. Pow.
Na bazie istniejących trzech kół UTSK i przeproWęgorzewo.
wadzonej rozmowie z miejscowym aktywem postanowiono powołać Zarząd Powiatowy UTSK
w Węgorzewie”.
10 grudnia 1962 roku na posiedzeniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie przedstawiłem projekt planu pracy na
1963 rok. Po zapoznaniu obecnych z opracowanym projektem planu
pierwszy głos zabrał „opiekun” z Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Olsztynie. Stwierdził, że plan nie jest do przyjęcia gdyż jest zbyt
szczegółowy i brak elementów ideowych. Odpowiedziałem, że nie ma
problemu, bo ujmowałem to, co jest w wytycznych Zarządu Głównego UTSK, statutu, uchwałach wojewódzkich konferencjach i postulatach poszczególnych organizacji. Mam nadzieję, że na dzisiejszym
posiedzeniu towarzysze wniosą swoje uwagi i propozycję do planu.
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Jeżeli opracowany plan ma za dużo szczegółów to proszę przedstawić,
które punkty należy wykreślić. Po za tym chciałem, aby członkowie
Prezydium wnieśli swoje propozycje do planu. Powinniśmy pamiętać, że opracowany plan jest dziełem całego Prezydium, a nie etatowego sekretarza Zarządu Wojewódzkiego USKT w Olsztynie. Każdy z członków Prezydium ma nie tylko prawo, ale obowiązek wnosić
swoje uwagi i propozycje.
Ponownie zabrał głos przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie twierdząc, że należy wykreślić tę cześć planu,
która dotyczy Zarządów Powiatowych UTSK. Przedstawiciel partii
przekonywał mnie i innych, że nie wolno odgórnie zmuszać ludzi do
wstępowania w szeregi UTSK. Ta część planu powinna być dokładnie
omówiona z władzami administracyjnymi w poszczególnych miastach i powiatach. Odpowiedziałem, że plan opracowano na podstawie wniosków i propozycji poszczególnych osób i działaczy z terenu.
Jeżeli plan zostanie zatwierdzony, będą przeprowadzane rozmowy
z władzami terenowymi. Większość członków Prezydium nie zabierając głosu w tej sprawie, poparło wniosek przedstawiciela partii.
Gdyby takie stanowisko zajęło kierownictwo jakiejkolwiek innej
organizacji, to na pewno miałoby poważne problemy. Był to jawny
terror psychiczny skierowany przeciwko ukraińskiej mniejszości narodowej, deportowanej w ramach akcji „Wisła” w 1947 roku. Następnie przedstawiciele KW PZPR i Urzędu Spraw Wewnętrznych PWN
w Olsztynie wzajemnie się popierając skrytykowali dotychczasową
pracę Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie. Poddali też ostrej
krytyce działalność wszystkich struktur UTSK na terenie województwa. Z ich mętnych uzasadnień można było zrozumieć, że nie wprowadzamy należycie wartości ideowych PZPR. Jednak sami mieli kłopoty w określeniu na czym miały polegać te wartości w konkretnym
działaniu na wsi i w mieście.
Chociaż posiedzenie prowadzone było przez Przewodniczącego
Prezydium ZW UTSK, to trudno mu było utrzymać przyjęty porządek obrad. Od samego początku przedstawiciele władzy narzucali
swoje uwagi i wnioski sprzeczne ze statutem UTSK. Po tych mętnych
uwagach przedstawiciel KW PZPR w Olsztynie stwierdził, że należy
powołać grupę partyjną PZPR przy Zarządzie Wojewódzkim UTSK
w Olsztynie. Grupa partyjna będzie miała za zadanie nadzorowanie
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pracy i działalności Towarzystwa na terenie całego województwa. Na
17 członków Zarządu Wojewódzkiego USKT w Olsztynie i 3 członków Komisji Rewizyjnej tylko 7 było członkami PZPR. Przy ustalaniu składu grupy partyjnej zarzucono mi, że ponoszę odpowiedzialność za tak niski wskaźnik członków partii w Zarządzie Wojewódzkim UTSK. To samo dotyczy Zarządów Powiatowych UTSK, gdzie
wskaźnik jest jeszcze gorszy. Odpowiedziałem, aby zbytnio się tym
nie przejmować, gdyż mamy sympatyków partii, którzy ideowo bardziej popierają komunizm niż ci, co posiadają partyjną legitymację.
Przedstawiciel partii przyjmując marsową minę, zwrócił mi uwagę
abym liczył się ze słowami.
Dalej przedstawiciel KW PZPR stwierdził, że najlepszym sekretarzem grupy partyjnej może być jedynie pracownik Urzędu Spraw
Wewnętrznych PWRN w Olsztynie. Ten towarzysz miał swój udział
w tworzeniu pierwszej wojewódzkiej struktury UTSK w Olsztynie i bez przerwy do dzisiejszego dnia pełni społecznie kierownicze
funkcje w ZW UTSK. Po formalnym zapytaniu czy ktoś jest przeciw,
nikt nie był na tyle odważny, aby podnieść rękę. Przedstawiciel partii
z satysfakcją stwierdził, że sekretarz grupy partyjnej został wybrany
jednogłośnie.
Życiorys i zaangażowanie w budowie socjalizmu wybranego jednogłośnie sekretarza grupy partyjnej miałem okazję poznać nie tylko od osób trzecich, ale osobiście napisanego życiorysu. Fragmenty
życiorysu tego działacza były przedstawione.
Działacze, których wcześniej usunięto z pełnienia funkcji w strukturach UTSK, poinformowali mnie, że szykują się poważne zmiany
w kierownictwie ZW UTSK. Przyjdą ludzie, którzy całkowicie zlikwidują działalność Towarzystwa nie tylko na szczeblu wojewódzkim. Zdawałem sobie sprawę, że w unicestwianiu Ukraińców, deportowanych w ramach akcji „Wisła”, władza znajdzie dla siebie zwolenników wśród ludzi pozbawionych skrupułów, czci i wiary.
Grupa partyjna, przy ZW UTSK w Olsztynie zorganizowała 21
grudnia 1962 roku naradę dobranego aktywu UTSK poświęconą
sprawom organizacyjnym i przygotowaniu do kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Nie zwracali uwagi, że zgodnie z wytycznymi
Zarządu Głównego UTSK, kampania sprawozdawczo-wyborcza
rozpoczęła się 1 listopada 1962 r. W wytycznych przeprowadzenia
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kampanii sprawozdawczo-wyborczej dosyć szczegółowo i konkretnie przedstawiono zadania. Szczególnie zwrócono uwagę na przebieg kampanii oraz jakie problemy należy w pierwszej kolejności
uwzględniać.
Otrzymane wytyczne i zalecenia przekazałem terenowemu aktywowi na naradzie przewodniczących kół UTSK 5 września 1962 r.
Uzgodniono, że każde koło UTSK poinformuje biuro ZW UTSK
w Olsztynie o miejscu i terminie zebrania. Pomimo tych przygotowań KW PZPR wspólnie z USW PWRN w Olsztynie doszli do wniosku, że tylko oni będą decydować i nadzorować działalność UTSK.
Narada organizowana przez sekretarza grupy partyjnej wprowadzała
nowe formy kierowania Ukraińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym na terenie województwa olsztyńskiego.
Etatowy pracownik Urzędu Spraw Wewnętrznych PWN w Olsztynie jako sekretarz grupy partyjnej z kierownikiem USW PWRN oraz
przedstawicielem KW PZPR w Olsztynie w swoich wystąpienia wyrażali się jasno, że kierowniczą rolę w ZW UTSK pełni grupa partyjna PZPR. Taka była praworządność komunistycznego reżimu w stosunku do deportowanej w ramach akcji „Wisła” ukraińskiej mniejszości narodowej w 1962 r. w Olsztynie.
„Notatka z przebiegu narady przewodniczących Kół UTSK w Olsztynie w dniu 21 grudnia 1962 r.
Zebranie otworzył sekretarz grupy partyjnej przy ZW UTSK w Olsztynie zapoznając obecnych z porządkiem obrad.
1. Zapoznanie z wytycznymi dotyczących prawidłowego przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach UTSK.
2. Dyskusja.
3. Sprawy różne.
Następnie głos zabrał kierownik Urzędu Spraw Wewnętrznych
PWRN w Olsztynie. Przedstawiciel wojewódzkiej władzy administracyjnej w swoim wystąpieniu powiedział, że będą kłopoty w przeprowadzeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Nie powiedział, jakie
i dlaczego. W dalszej wypowiedzi stwierdził, że koła UTSK bardzo słabo pracują, a ich działalność wcale nie jest widoczna w środowisku.
Zarząd Wojewódzki UTSK powinien te koła zaktywizować i rozliczać
z ich działalności. Dla przewodniczących kół powinny być opracowane
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wzorcowe referaty, z którymi powinno się zapoznawać uczestników
zebrań. Należy zwracać uwagę, aby nie przeprowadzać zebrań w prymitywnych warunkach tylko w miejscach publicznych jak świetlice czy
szkoły.
Po wystąpieniu kierownika USW PWRN głos zabrał jego pracownik i jednocześnie sekretarz grupy partyjnej przy ZW UTSK w Olsztynie. W swoim wystąpieniu wydał zalecenia i wytyczne dotyczące
przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej i prawidłowej
działalności struktur UTSK na terenie olsztyńskiego województwa
olsztyńskiego.
1. Do końca grudnia 1962 r. dostarczyć na piśmie konkretne daty
i miejsca zebrań sprawozdawczo-wyborczych kół UTSK. Na podstawie
zebranych danych z terenu sekretarz ZW UTSK, Roman Cikuj, opracuje zestawienie terminów zebrań w trzech egzemplarzach. Zestawienia te w terminie do 5 stycznia 1963 r. po jednym egzemplarzu należy
dostarczyć do KW PZPR i USW PWRN w Olsztynie.
Na moją uwagę, dlaczego pominięto Zarząd Główny UTSK w Warszawie, otrzymałem odpowiedź, że od nich i tak nikt nie przyjedzie,
a to nasze wewnętrzne sprawy.
2. Zebrania powinny być dobrze przygotowane i odbywać się w soboty i niedziele. Przed każdym zebraniem czy jakąkolwiek naradą
obowiązkowo powiadamiać najbliższą, miejscową organizację partyjną i władzę administracyjną.
3. Przedstawiciel ZW UTSK lub inna osoba obsługująca zebranie
powinna dzień wcześniej dojechać do przewodniczącego koła i pomóc
mu w przygotowaniu sprawozdania. W sprawozdaniu należy uwzględnić udział członków UTSK w organizacjach politycznych i społecznych,
obchodach rocznic państwowych oraz udział w rozwoju rolnictwa, jak
wydajność z hektara, mleka od krowy itp.
4. Do kampanii sprawozdawczo-wyborczej obowiązkowo włączyć
nauczycieli. Zebrania powinny mieć charakter kulturalno-oświatowy. Należy, więc przygotować występy artystyczne, przede wszystkim
śpiewy i tańce.
5. Na zebraniach obowiązkowo zapoznać obecnych z sytuacją polityczną w kraju i za granicą.
6. Wszystkie sprawozdania, programy, plany pracy, protokoły i wszelkie inne materiały powinny być przetłumaczone na
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język polski i przekazywane odpowiednim organom partyjnym
i państwowym.
7. Zobowiązuje się sekretarza etatowego Romana Cikuja do przedstawienia i zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie, opracowanych na naradzie ustaleń
i wytycznych.
Po przedstawieniu wytycznych tylko dwóch działaczy zabrało głos.
Działacz z powiatu bartoszyckiego zapytał, czy po zakończeniu zebrania można zorganizować zabawę taneczną i zaliczyć, jako impreza artystyczna? Odpowiedź prowadzącego naradę była krótka. Tak.
Działacz z powiatu morąskiego poskarżył się, że nauczyciele nie
chcą włączać się do pracy w UTSK, a członkowie niechętnie przychodzą na zebrania. Sekretarz Grupy Partyjnej odpowiedział, że postara
się, aby wobec takich nauczycieli były wyciągnięte odpowiednie wnioski. Natomiast członkowie, którzy nie przychodzą na zebrania powinni być pozbawieni członkostwa.
Na tym naradę zakończono.”
Powołanie grupy partyjnej PZPR przy ZW UTSK miało na celu
likwidację struktur UTSK na terenie województwa olsztyńskiego.
Niemałą rolę w tym nikczemnym czynie odgrywali wszelkiej maści
sprzedawczyki, cwaniacy i donosiciele. Te zdemoralizowane elementy bez względu na wykształcenie i wiek byli gotowi za nędzne ochłapy
sprzedać własną matkę. Spotkałem znajomego, który opowiadał jak
rzucał przekleństwo na swego „przyjaciela”, który donosił do Służby Bezpieki i przez to miał kłopoty. Powiedziałem mu, że nie musiał
tego robić, bo łajdak swoim czynem sam siebie już przeklął. Najczęściej ludzkie emocje doprowadzają do przeklinania tych, którzy uczynili im krzywdę. Należy zrozumieć, że przekleństwo jest karą nadprzyrodzoną i sięga samoczynnie tych, którzy czynią rzeczywiste zło.
Co by było, gdyby złodziej przeklinał tego, kto uczynił mu zło za to,
że nie dał się okraść. Zawsze będzie przeklęty ten, kto faktycznie czyni zło. Chcąc być pewnym, co rzeczywiście jest złem a co nie, należy
zapamiętać chociażby Dziesięć Przykazań Boskich. Wówczas każdy
sam powinien zrozumieć, kiedy i za co grozi mu nieuniknione, nadprzyrodzone przekleństwo.
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Dyskusja na temat twórców partyjnej grupy oraz przekazanych
wytycznych do realizacji rozgorzała po naradzie w rozmowach prywatnych. Są to czasy, kiedy nawet nieprzychylny gest zesłańca akcji
„Wisła” wobec państwowego reżimu grozi śmiercią, kalectwem, więzieniem a w najlepszym przypadku wyrzuceniem z pracy.
Przedstawiciele władzy i przekupni działacze zdawali sobie sprawę, że od (soboty) 22 grudnia 1962 r. do (poniedziałku) 31 grudnia
1963 roku nie było żadnej możliwości zebrać od ponad 40 kół UTSK,
informacji dotyczącej terminu i miejsca konferencji. Był to okres
świąt Bożego Narodzenia, ludzie zajmowali się swoimi rodzinnymi
sprawami. Po za tym wcześniej było uzgodnione, że wspólnie z ZW
UTSK w Olsztynie na bieżąco będą ustalane terminy, czas i miejsce
zebrania. Ten temat celowo był przedstawiony tak, aby ośmieszyć
działaczy i całą organizację UTSK włącznie z Zarządem Głównym
UTSK w Warszawie. Uważam, że te informacje, które są przesyłane
do władz wojewódzkich powinny być przekazywane do wiadomości
naszemu kierownictwu w Warszawie.
Narzucanie członkom UTSK, że zebrania mogą odbywać się tylko w soboty i niedziele też nie buduje autorytetu. Organizacje, które
najczęściej liczą kilkanaście osób nie są w stanie pokonywać wszystkich barier biurokratycznych przedstawionych przez grupę partyjną.
Wykonałem formalne czynności przekazując wszystkie wytyczne
przewodniczącemu Zarządu Wojewódzkiego UTSK, który jednocześnie jest członkiem grupy partyjnej. Ja natomiast wykonywałem wytyczne ZG UTSK. Uważałem i tego się trzymałem, że grupa partyjna
może coś zalecać, a nie zobowiązywać do wykonania. Co do innych
zaleceń, jak temat sytuacji politycznej w kraju i za granicą, samoistnie występował w rozmowach prywatnych. Wiele osób posiadało radia i po cichu słuchało wiadomości z rozgłośni radiowej „Wolna Europa” i „Głos Ameryki”. Ci ludzie mieli lepsze rozeznanie w polityce
od przeciętnego obywatela, a nawet od partyjnego działacza czy lektora. Publiczne rozmowy na ten temat były niebezpieczne, szczególnie dla osób zaznaczonych akcją „Wisła”. Nawet za wypowiedź słowa
„Ukraina”, zamiast „Radziecka Ukraina” ponosiło się konsekwencje.
Nadgorliwcy, którzy na zebraniu czytali gotowe referaty i opowiadali te same kłamstwa co publiczne media przyjmowani byli jako prowokatorzy, których należy unikać. Władza miała dobre rozeznanie
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jak rolnicy odnoszą się do socjalistycznych form gospodarki w Polsce. Dlatego w struktury UTSK wprowadzano komunistyczne marionetki na usługach Służby Bezpieczeństwa. Przedstawiano ich jako
zasłużonych działaczy, którzy powinni zajmować najwyższe funkcje
w strukturach UTSK.
Sama treść wytycznych grupy partyjnej świadczy o szydzeniu
i znęcaniu się władzy i jej popleczników nad zesłańcami akcji „Wisła”. Mając za sobą wsparcie reżimu państwowego nie przejmowali
się tym, że te działania są zaliczane do zbrodni przeciw ludzkości.
Zwykły kryminalista ma większe prawa za kratami jak ukraiński
zesłaniec akcji „Wisła”. Chociaż większość zesłańców pogodziło się
ze swoim losem to nie znaczy, że w przyszłości nie będą dokonane
rozliczenia za ten czyn.
Tajni donosiciele będący na usługach komunistycznego reżimu
sugerując, że wszyscy działacze UTSK są donosicielami, wprowadzały zamęt wśród mniejszości ukraińskiej. Przy każdej rozmowie
w miejscu prywatnym czy publicznym padały słowa o ostrożności,
bo ta rozmowa może dojść do służb bezpieki. Powstało zamieszanie
i trudno było rozróżnić, kto jest kim. Była to wyrafinowana metoda
partii i służb bezpieczeństwa skompromitowania UTSK. Robiono
wszystko, aby zniechęcić ludzi do zrzeszania się w jedynej legalnej
organizacji, jaką było UTSK. Po zlikwidowaniu Towarzystwa była
większa możliwość zarzucić zesłańcom akcji „Wisła”, że organizują nielegalne spotkania, na których przygotowują przewrót ustroju
państwowego. Problem był w tym, że każda zbrodnia zarzucona zesłańcom akcji „Wisła”, czy w ogóle Ukraińcom przyjmowana była bez
zastrzeżenia. Nikt nie reagował na bezprawne aresztowania, gwałty,
więzienia i ciche morderstwa niewinnych ludzi.
Ludzie zaczęli z rezerwą odnosić się do UTSK widząc w strukturach reżimowych sługusów, którzy działają na niekorzyść deportowanej ludności. Byli tacy, którzy zwracali się do mnie z prośbą
o udzielenie informacji kto w UTSK zajmuje się tą nikczemną działalnością. Odpowiadałem, że z tym powinien zwrócić się do partii
i odpowiednich służb państwowych. Najlepiej jak każdy sam w swoim środowisku oceni działacza UTSK. Powinien zobaczyć, kto działa
w interesie ukraińskiej mniejszości narodowej, deportowanej w ramach akcji „Wisła”, a kto wychwala „dobrobyt” na zesłaniu.
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Zdarzało się, że w oddalonych miejscowościach zebrania odbywały się późnym wieczorem i nie było możliwości powrotu do Olsztyna. W takich okolicznościach przewodniczący koła UTSK organizował mi nocleg. Wówczas organizowano także kolację towarzyską,
która trwała do późnych godzin. Podczas kolacji w ścisłym gronie
odbywały się rozmowy w pierwszej kolejności o możliwości powrotu w rodzinne strony. Takich rozpaczliwych rozmów nie można było
uniknąć. Byli to tacy sami niewinni ludzie jak ja, których sięgnęła zbrodnicza i ludobójcza ręka. Zastanawiano się czy nasze kości
zostaną rozrzucone bez śladu na obcej ziemi. Przedstawiciele władzy ze swoim szowinistycznym zapleczem zabraniają umieszczać na
grobie właściwy napis w ojczystym języku. Wielu nie ukrywało łez
rozżalenia, tęsknoty i bezsilności. W międzyczasie swój ból łagodzili
śpiewem odpowiednio dobranych piosenek. Nie brakowało tematów
politycznych i socjalno-bytowych ze szczególnym uwzględnieniem
środowiska wiejskiego.
Spotkania te kończyły się późną nocą i można zaliczyć je do najbardziej udanych spotkań. Władza miała problem, bo tematy rozmów, które najbardziej ich interesowały, odbywały się w prywatnych
domach. Każdy mój wyjazd w teren i wszelkiego rodzaju spotkania
były skrupulatnie śledzone. Jednak nie mogli zdobyć żadnego dowodu świadczącego o naruszeniu prawa czy łamaniu dyscypliny obywatelskiej. To ich najbardziej denerwowało, dlatego szukali sposobu
upokorzenia mnie, złamania psychiki i woli dalszego działania na
rzecz poniżanej grupy ludzi.
Przedstawiciele władzy zwrócili mi uwagę, że bardzo często, bez
uzgodnienia z kolektywem, samodzielnie podejmuję różne decyzje.
Po otrzymaniu wytycznych grupy partyjnej prawie codziennie kontaktowałem się z przewodniczącym ZW UTSK, aby uzgadniać bieżące problemy, których nie brakowało. Przewodniczący był dyrektorem
przedsiębiorstwa państwowego i unikał kontaktów telefonicznych
oraz rozmów na temat działalności UTSK. W większości środowisk,
a szczególnie instytucjach państwowych działacz UTSK był kimś, kto
nie powinien tam być. Tego nawet publicznie nie ukrywano. Bardzo
często można było usłyszeć złośliwe uwagi na temat UTSK: „...to oni
jeszcze istnieją, to oni jeszcze działają...”.
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Nie zdziwiłem się, kiedy przewodniczący powiedział: „... rób swoje i nie zwracaj na te szumowiny uwagi...”. Po tej rozmowie nasze
kontakty pozostały na wcześniej uzgodnionych warunkach. Ze swej
strony postanowiłem na posiedzeniach Prezydium ZW UTSK składać każdego miesiąca szczegółowe, pisemne sprawozdania z pracy.
Np. jak niżej:
Sprawozdanie z pracy sekretarza ZW UTSK w Olsztynie za m-c
styczeń 1963 r.
2.01.63 r.
Biuro ZW UTSK, wykonywanie bieżących spraw.
(środa)
3.01.63 r.
Wydział Kultury PWRN w Olsztynie narada robocza
(czwartek)
dotycząca współpracy i realizacji kalendarza imprez
na 1963 rok.
4.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła UTSK Mań(piątek)
ki, pow. Ostróda.
5.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła UTSK Ło(sobota)
dwigowo, pow. Ostróda.
6.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koło UTSK Pacół(niedziela) towo, pow. Ostróda.
7.01.63 r.
Biuro ZW UTSK, wykonywanie bieżących spraw.
(poniedziałek)
8.01.63 r.
Ośrodek Metodyczny WDK w Olsztynie. Narada doty(wtorek)
cząca współpracy i pomocy dla amatorskich zespołów
artystycznych w terenie.
9.01.63 r.
Zarząd Wojewódzki Towarzystwa Przyjaźni Polsko(środa)
Radzieckiej w Olsztynie. Omówienie udziału ZW
UTSK w organizacji konkursu recytatorskiego
10.01.63 r.
Szkoła Podstawowa Łankiejmy pow. Kętrzyn. Spra(czwartek)
wy nauki jęz. ukraińskiego, powołanie komitetu organizacyjnego koła UTSK i kulturalno-oświatowej
działalności.
11.01.63 r.
Powiatowy Dom Kultury w Bartoszycach, narada ro(piątek)
bocza dotycząca klubu dla miejskiego koła UTSK, wynagrodzenia instruktora muzycznego i działalności
kulturalno-oświatowej.
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Powiatowy Dom Kultury w Kętrzynie. Narada robocza dotycząca współpracy i organizacji przeglądu zespołów artystycznych.
Biuro ZW UTSK, wykonywanie bieżących spraw.

14.01.63 r.
(poniedziałek)
15.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła UTSK Pie(wtorek)
niężno pow. Braniewo.
16.01.63 r.
Powiatowa Biblioteka w Braniewie. Narada robocza
(środa)
dotycząca organizacji punktów bibliotecznych w miejscowościach, w których działają punkty nauczania jęz.
ukraińskiego i koła UTSK.
17.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła UTSK w Pę(czwartek)
ciszewie pow. Braniewo.
18.02.63 r.
ZW UTSK w Olsztynie przygotowanie i współudział
(piątek)
w konferencji nauczycielskiej języka ukraińskiego.
19.01.63 r.
Drugi dzień konferencji nauczycielskiej.
(sobota)
20.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła UTSK
(niedziela) w Reszlu pow. Biskupiec.
21.01.63 r.
Biuro ZW UTSK, wykonywanie bieżących spraw.
(poniedziałek)
22.01.63 r.
Powiatowy Dom Kultury w Ostródzie. Narada robo(wtorek)
cza na temat współpracy i przygotowania zespołów
artystycznych do udziału w przeglądach.
23.01.63 r.
Zebranie Miejskiego Koła UTSK w Górowie Ił. doty(środa)
czące świetlicy i działalności kulturalno-oświatowej.
24.01.63 r.
Wydział Oświaty i Kultury w Węgorzewie. Narada
(czwartek)
robocza dot. punktów nauczania jęz. ukraińskiego
i działalności kulturalno-oświatowej.
25.01.63 r.
Z inicjatywy KW PZPR w Olsztynie zorganizowano
(piątek)
spotkanie tylko z etatowym sekretarzem ZW UTSK,
Romanem Cikujem na temat „wyników pracy UTSK
na terenie naszego województwa”.
26.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła UTSK w So(sobota)
biechach, pow. Węgorzewo.
28.01.63 r.
Biuro ZW UTSK, wykonywanie bieżących spraw.
(poniedziałek)
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29.01.63 r.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła UTSK
(wtorek)
w Mazuchówce, pow. Giżycko.
30.01.63 r.
Biuro ZW UTSK, wykonywanie bieżących spraw.
(środa)
31.01.63 r.
Posiedzenie Prezydium ZW UTSK w Olsztynie.
(czwartek)
Moje problemy związane z bezwzględnym atakiem ze strony
przedstawicieli władz i pseudo-działaczy nie kończyły się na działalności ZW UTSK. Wobec tych, którzy nie dali się skompromitować
i wyeliminować z życia publicznego stosowano sprawdzoną metodę
systematycznego nękania. Od chwili powołania grupy partyjnej przy
ZW UTSK w Olsztynie nasiliły się ataki na moją osobę. Przedstawiciele partii i pseudo-działacze uważali, że za bardzo angażuję się
w sprawy nurtujące zesłańców akcji „Wisła”.
W pierwszych dniach stycznia 1963 roku otrzymałem dziwne pisemne wezwanie z Wydziału Oświaty i Kultury w Ostródzie. W piśmie nie umieszczono daty oraz w jakiej sprawie jestem wzywany. Po
niezwłocznym zgłoszeniu się do biura Wydziału Oświaty w Ostródzie inspektor poinformował mnie, że muszę opuścić mieszkanie
służbowe. Powiedziałem, że to jest niemożliwe ze względu na to, że
jestem urlopowany. Poinformowałem też, że od pół roku czekam na
pisemną odpowiedź Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie o przydział mieszkania. Dotychczas tylko ustnie otrzymuję odpowiedź, że trzeba czekać. Poprosiłem pana inspektora o wyrozumienie i powstrzymanie się od eksmisji. Wówczas pan inspektor odpowiedział, że to od niego nie zależy. Wyczułem, że on też ma kłopoty,
a ja jestem tego przyczyną. Chociaż miałem wiele uwag do pana inspektora, jednak zrobiło mi się żal tego człowieka. Zrozumiałem, że
bezwzględni partyjni szowiniści naciskali inspektora, aby mnie pognębić i ukarać. Powiedziałem, że wszystko zrobię, aby nie stwarzać
mu problemów.
Po tej wizycie i rozmowie w Wydziale Oświaty i Kultury w Ostródzie zgłosiłem się do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie. Tam poprosiłem o informację, dlaczego od pół roku nie otrzymuję odpowiedzi na moje podania w sprawie przydziału mieszkania.
Wówczas poinformowano mnie, że nie ma mieszkań i nie mogą dać
pozytywnej odpowiedzi. Na moją uwagę, że po trzech miesiącach
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powinna być jakaś odpowiedź, zapewniono mnie, że wkrótce otrzymam konkretną decyzję.
Władza miasta Olsztyna dotrzymując słowa, poinformowała mnie
na piśmie, że mieszkania nie otrzymam. Uważając mnie za obywatela
drugiej kategorii nie umożliwiono mi odwołania się od tej szczególnie krzywdzącej decyzji.

Odpowiedź na podanie w sprawie przydziału mieszkania.

Władza dobrze wiedziała, że dojazd 30-kilometrową trasą pociągiem z Biesala do pracy w Olsztynie będzie dla mnie uciążliwy.
Szczególnie podczas wyjazdów w teren. Późne powroty z odległych
miejscowości do Olsztyna uniemożliwiały powrót w tym samym
dniu do miejsca zamieszkania. Z przeprowadzonego rozeznania dowiedziałem się, że bardzo dużo osób otrzymywało przydziały mieszkań bez specjalnego uzasadnienia.
Dowiedziałem się, że jestem na straconej pozycji. Nawet za łapówkę nie mam szans otrzymać przydziału jakiegokolwiek mieszkania.
Uważałem, że moja prośba o przydział mieszkania była w pełni uzasadniona. Moi koledzy twierdzili, że stanowisko władzy też było
w pewnym sensie uzasadnione. Władza uważa, że takich jak ja, którzy bronią interesów zesłańców akcji „Wisła”, należy się przy każdej
sposobności pozbywać.
Oprócz sprawy mieszkaniowej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie leżały pisma Zarządu Wojewódzkiego UTSK
o przydział pomieszczenia na działalność amatorskich zespołów artystycznych. Do naszego biura zgłosiło się kilkanaście osób, którzy
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mając odpowiednie przygotowanie i predyspozycje wyrazili chęć
wstąpienia do zespołu wokalno-muzycznego i teatralnego. Jedynym
problemem do rozpoczęcia tej działalności, to brak odpowiedniego
pomieszczenia.
Sprawa pomieszczeń niejednokrotnie stawiana była na posiedzeniu Prezydium ZW UTSK i były osobiste zwracanie się do KW PZPR
w Olsztynie. Przedstawiciel partii, który uczestniczył w każdym posiedzeniu Prezydium odpowiadał, że należy się zwrócić do władz
miejskich. Na moje interwencje w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie otrzymałem ustną odpowiedź, że sprawa w najbliższym terminie będzie rozwiązana.
W pierwszej połowie stycznia 1963 roku podczas ostrej zimy przybyła ekipa remontowa i w tej części budynku, w której znajdowały się
nasze pomieszczenia rozpoczęto remont. Władze nie poinformowały
o swojej decyzji przeprowadzenia remontu na naszej części budynku.
W pierwszej kolejności, pomimo wielkich mrozów, rozebrano część
dachu i ścianę osłonową. Następnie zlikwidowano pomieszczenie
higieniczno-sanitarne.
Po tych czynnościach żadnych prac nie wykonywano, tylko raz
lub dwa razy w tygodniu zjawiało się dwóch, a najczęściej jeden pracownik. Kilka godzin coś niby robili i tak ciągnęło się do lata. Była to

Remont pomieszczeń ZW UTSK w Olsztynie 1963 r. Na lewo wejście do
biura, na prawo — wejście do świetlicy. Foto: Cikuj Roman.
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jedyna konkretna odpowiedź Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Olsztynie w 1963 roku na nasze prośby dotyczące przydziału pomieszczenia na działalność kulturalno-oświatową UTSK.
Moja praca biurowa i działalność terenowa w styczniu przebiegała
podobnie jak w poprzednich miesiącach i nie zmieniła się w następnych. Jedynie odczuwałem większy szantaż ze strony władz partyjnych i Urzędu Spraw Wewnętrznych PWN w Olsztynie.
W styczniu 1963 roku udało mi się nawiązać ścisłą współpracę
z Związkiem Teatrów Amatorskich w Olsztynie. Dzięki tej współpracy, a szczególnie osobistego zaangażowania pani Haliny Kiewlicz
przez długie lata nasze zespoły teatralne miały wsparcie i odnosiły
w swej działalności poważne sukcesy.
Powołując się na ustalenia współpracy z Wydziałem Kultury
PWRN w Olsztynie miałem możliwość bezpośredniej współpracy z Wydziałami Kultury w powiatach oraz wszelkimi kulturalnooświatowymi placówkami w terenie. Pierwsze spotkanie z kierownictwem Wydziału Kultury odbyło się 12.01.1963 r. w Kętrzynie.
W spotkaniu uczestniczyli kierownicy Powiatowego Domu Kultury
i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na spotkaniu uzgodniono, że te
placówki w miarę swych możliwości będą udzielać pomoc dla kół
UTSK prowadzących działalność kulturalno-oświatową. Jednak zastrzegli, że ich możliwości w udzielaniu pomocy są bardzo ograniczone pod względem kadrowym i finansowym. Wszyscy byli zgodni, że sam fakt spotkania, złożonych deklaracji udzielania skromnej
pomocy należało zaliczyć do sukcesu. Podobne spotkania i rozmowy z podobnym rezultatem przeprowadziłem w Ostródzie, Bartoszycach i Braniewie. Z przeprowadzanych uzgodnień składałem
informację na posiedzeniach Prezydium ZW UTSK z wnioskiem
kontynuowania opracowanych form współpracy. Przedstawiciele
partii i USW PWN oraz kilku członków Prezydium krytycznie odnieśli się do wypracowanych programów współpracy w powiatach.
Zwrócono mi uwagę, że nie nalegałem na włączenie do współpracy
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej oraz nie uwzględniono prelekcji partyjnych lektorów. Zarzucono mi, że moje spotkania
odbywały się bez wiedzy i zgody terenowych instancji partyjnych
oraz Wydziału Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej.

260

Akcja „Wisła”

Zarzucono mi polityczną niedojrzałość i negatywny wpływ na
działaczy UTSK. Poinformowano mnie, że w pracy i działalności
UTSK pod żadnym pozorem, nie wolno lekceważyć władzy partyjnej i służb bezpieczeństwa wewnętrznego.
Na swoje usprawiedliwienie powiedziałem, że organizatorem spotkań było kierownictwo Wydziałów Kultury Prezydium Powiatowych Rad Narodowych. Tam decydowano, kto będzie brał udział
w spotkaniach. Ja mogłem jedynie sugerować, którego działacza
UTSK należałoby zaprosić. Nigdy nie śmiałbym wchodzić w czyjeś
kompetencje i nieupoważniony występować w ich imieniu. Nie było
żadną tajemnicą, że większość społeczeństwa unikała współpracy
z komunistycznymi i bolszewickimi fanatykami. Jednak tego nie mogłem powiedzieć, gdyż władza dobrze o tym wiedziała. Przedstawiane mi zarzuty przez przedstawicieli partii, USW PWRN wspólnie
z pseudo-działaczami UTSK, odbierane były przez pracowników placówek jako nikczemność i przestępstwo.
Jednak powiedziałem, że jako społeczny wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej w Ostródzie w ten
sam sposób współpracuję z młodzieżą wiejską i nikt nie zwraca mi
uwagi. Wręcz odwrotnie, młodzież wiejska wykazuje wobec mnie
swoją wdzięczność i uznanie. Otrzymałem odpowiedź, że nie należy
mieszać młodzieży wiejskiej z działalnością UTSK.
Po wielkich trudach w dniach 18-19 stycznia 1963 roku w udało
się zorganizować kursokonferencję w Olsztynie dla nauczycieli języka ukraińskiego. Na konferencji była możliwość poznania kolejnego wizytatora do spraw nauczania języka ukraińskiego. Kuratorium Okręgu Szkolnego bardzo często zmieniało kompetentnych
pracowników do spraw nauczania języka ukraińskiego. Nauczanie
języka ojczystego ukraińskiej mniejszości narodowej nie dawało
spokoju kierownictwu Kuratorium Okręgu Szkolnego i KW PZPR
w Olsztynie.
Na konferencjach nauczyciele mieli okazję bezpośrednio przekazywać nurtujące ich problemy. Najczęściej zwracali się o pomoc
metodyczną, organizacyjną i socjalną, ze szczególnym uwzględnienie poprawy warunków mieszkaniowych. Nauczyciele występowali
z różnymi wnioskami, między innymi organizowania rejonowych
konferencji dla nauczycieli języka ukraińskiego.
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Konkretnej odpowiedzi na piśmie w tej sprawie ZW UTSK w Olsztynie nie otrzymał. Na konferencji nauczyciele poinformowali mnie,
w jakich miejscowościach należy zorganizować punkty nauczania języka ukraińskiego. W miejscowościach tych jest odpowiednia ilość
chętnych dzieci, aby zorganizować punkt nauki języka ojczystego.
Kierownictwo ZW UTSK i władze oświatowe powinny pomóc
w zorganizowaniu nauki języka ojczystego w tych miejscowościach.
Kiedy zapewniłem, że w najbliższym czasie dojadę i na miejscu z kierownictwem władz oświatowych rozwiążemy ten problem, władze
wojewódzkie zarzuciły mi, że wchodzę w nieswoje kompetencje.
Przyjąłem to jako policzek dla całej organizacji UTSK.
Dyskusja i poruszane na konferencji problemy dawały możliwość
przedstawiania aktualnej rzeczywistości na terenie naszego województwa. Władza zamiast usuwać niedociągnięcia, usuwała możliwości zgłaszania tych problemów. Tych, którzy przedstawiali problemy, uważano za przeciwników ustroju socjalistycznego. Władza
uważała, że wykształcony człowiek, szczególnie nauczyciel, powinien
mówić o ustroju socjalistycznym wszystko, co dobre a nie wymyślać
problemy.
Pod koniec konferencji wspólnie z wizytatorem Romanem Kozyrą
zwróciliśmy się do przedstawiciela KW PZPR i Kuratorium Okręgu
Szkolnego o wyrażenie zgody na zorganizowanie następnej konferencji. Termin i miejsce konferencji do uzgodnienia. Prosiliśmy, aby
na następną konferencję przedstawiciel partii wygłosił referat na temat „Polityka partii o mniejszościach narodowych”. W odpowiedzi
przedstawiciel KW PZPR w obrażonym tonie stwierdził, że „...należy
wybrać inny temat, bardziej przydatny dla nauczycieli...”.
Następnie zabrał głos sekretarz grupy partyjnej przy ZW UTSK
z ostrą krytyką nauczycieli za brak świadomości politycznej, społecznego zaangażowania na rzecz Kół UTSK. Dodał, że „...będziemy
wyciągać konsekwencje wobec nauczycieli, którzy nie udzielają się
w pracach społecznych...”. Jednak nie poinformowano, kto i na jakiej
podstawie będzie wyciągał konsekwencje. Większość nauczycieli była
zbulwersowana nie tylko tą oceną, ale sposobem i miejscem przekazania w podniesionym tonie tych aroganckich słów.
Arogancja przejawiała się w tym, że przedstawiciele władzy nie
ustosunkowali się do problemów, które wymagają natychmiastowego
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rozwiązania. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć szkoły
w podstawowe podręczniki, materiały metodyczne, programy nauczania itp. Władza i jej poplecznicy celowo poniżali nauczycieli, aby
zniechęcić ich do organizowania punktów nauczania języka ojczystego oraz współpracy z UTSK.
Wystąpienia przedstawicieli partii bez zajęcia stanowiska przewodniczącego ZW UTSK świadczyło o bezwzględnej ingerencji partyjnych funkcjonariuszy w działalność Towarzystwa. Na zakończenie
konferencji zabrałem głos dziękując nauczycielom za dotychczasową
współpracę oraz ich codzienny trud w wychowaniu młodego pokolenia. Obiecałem, że wraz z kierownictwem UTSK będziemy pomagać w rozwiązywaniu wszelkich problemów nurtujących nauczycieli,
w ich codziennym życiu i pracy zawodowej.
Jak zwykle po takich wydarzeniach otrzymałem wezwanie zgłosić
się 25 stycznia 1963 r. na godz. 10.00 w KW PZPR w Olsztynie. Zwróciłem się do przewodniczącego ZW UTSK w Olsztynie, w jakiej sprawie jestem wezwany do KW PZPR. Otrzymałem odpowiedź, że nic
na ten temat nie wie. Można było się domyślić, że chodziło i systematyczne nękanie poprzez zastraszanie i poczucie bezsilności. W swoim
gabinecie nasz partyjny „opiekun” w obecności dwóch nieznanych
mi osób stwierdził, że „...są pogłoski, że w ogóle nie przykładam się
do pracy...”. Odpowiedziałem spokojnie, że „Władza ma złych informatorów, którzy wprowadzają w błąd naszych partyjnych funkcjonariuszy. Uważam, że okłamywanie przedstawicieli władzy jest
przestępstwem i należy takich cwaniaków pociągnąć do odpowiedzialności...”. Okazało się, że moje słowa wyprowadziły z równowagi
partyjnego funkcjonariusza. Wówczas zarzucił mi, że na konferencji nauczycielskiej nie podtrzymałem wystąpienia sekretarza grupy
partyjnej. Stwierdził, że w swoim wystąpieniu namawiałem nauczycieli do zgłaszania błahych problemów. A bez żadnego porozumienia wnioskowałem, aby na następnej konferencji wygłosić referat na
temat „Polityka partii o mniejszościach narodowych”.
Odpowiedziałem, że podczas swojej 7-letniej pracy zawodowej jako
nauczyciel i kierownik szkoły brałem systematyczny udział w każdej
konferencji. Podobne problemy zawsze były zgłaszane i stopniowo
rozwiązywane. Nikt z kierownictwa oświaty nie określił te i podobne zgłaszane problemy, jako błahe. Co do referatu, to nikt inny jak
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towarzysz zawsze przypomina o nawiązywaniu współpracy z organizacjami partyjnymi na wszystkich szczeblach. Ja sam chętnie wysłucham, jakie relacje powinny być utrzymane między działaczami
UTSK i funkcjonariuszami PZPR. Bardzo często wmawiano nam,
że to członek partii przekazuje zasady socjalizmu w swoim środowisku. Obecni towarzysze, którzy przysłuchiwali się rozmowie, zaczęli stopniowo opuszczać pomieszczenie. Widocznie nie chcieli być
świadkami tego dialogu. Partyjny „opiekun” kontynuował rozmowę
stwierdzając, że działalność UTSK będzie taka, jak życzy sobie partia. W tych słowach było dużo prawdy. Władza zawsze szukała przestępczych metod rozwiązywania problemu ukraińskiej mniejszości
narodowej. Tylko mała garstka pseudo-działaczy UTSK wyrażała
chęć współpracy w tym haniebnym przedsięwzięciu. Takie pionki,
jak mój rozmówca wspólnie z pseudo-działaczami, wykonywali najbrudniejszą robotę w duchownym i fizycznym unicestwianiu zesłańców akcji „Wisła”. Kierownictwo władzy państwowej wobec świata
i opinii publicznej ukrywało zbrodnie wobec setek tysięcy niewinnych ludzi. Zbrodniarze przy pomocy propagandy i kłamstw ciągle
rzucali cień na niewinną ukraińską mniejszość narodową, deportowaną w ramach akcji „Wisła”.
Szowiniści nie mogą zrozumieć, że czystki etniczne były i zawsze
będą zbrodnią ludobójstwa. Funkcjonariusze partyjni i ich poplecznicy nie kryli pogardy do zesłańców akcji „Wisła”. W otwarty sposób
niszczyli tych, którzy pomagali niewinnej, upokorzonej i szykanowanej ukraińskiej ludności. Przedstawiciel KW PZPR zażądał zwołania
posiedzenia Prezydium ZW UTSK z udziałem przewodniczącego
ZG UTSK celem omówienia spraw organizacyjnych. Odpowiedziałem, że na 31 stycznia 1963 r. zaplanowane jest plenarne posiedzenie
ZW UTSK w Olsztynie. Będzie możliwość w szerszym gronie omówić te sprawy. W tych posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele ZG
UTSK. Jak dotychczas mamy problem z znalezieniem odpowiedniej
sali. Nasza świetlica ze względu na rozpoczęty remont nie nadaje się
do organizacji tego typu narad. Co do udziału w naradzie przewodniczącego ZG UTSK to przekażę treść naszej rozmowy i mam nadzieję, że ktoś przyjedzie.
Przedstawiciel partii powiedział, że posiedzenia i narady należy organizować w sali Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie.
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W żadnym wypadku w terenie. Co mnie bardzo zdziwiło, gdyż taka
praktyka była często stosowana w różnych organizacjach. Powiedział, że te sprawy, które chce omówić, nie powinny być omawiane
w tak szerokim gronie. Muszą być omówione tylko na Prezydium
ZW UTSK w obecności członków grupy partyjnej i przewodniczącego ZG UTSK.
Na moje zapytanie jak długo Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie ma zamiar przeprowadzać remont pomieszczeń
ZW UTSK odpowiedź była dosyć tajemnicza. Zapewniono mnie,
że jeszcze w tym roku problem pomieszczeń ZW UTSK będzie na
pewno rozwiązany. Jak się okazało KW PZPR w Olsztynie w bardzo
oryginalny sposób rozwiązał problem pomieszczeń. Rozpoczęte zimową porą remonty, akceptowane przez władze partyjne, miały na
celu nie tylko utrudnić funkcjonowanie Biura ZW UTSK w Olsztynie. Było to zaplanowane w ohydny sposób podstępne usunięcie
pomieszczeń Towarzystwa z wolnostojącego budynku. Nowe kierownictwo ZW UTSK w Olsztynie, wybrane na konferencji sprawozdawczo-wyborczej 9 czerwca 1963 r. zrezygnowało z dotychczasowej siedziby.
Wspólnie i w porozumieniu z władzą siedzibę ZW UTSK umieszczono w budynku mieszkalnym, w szeregowej zabudowie. Dodatkowo ważną sprawą było to, że w pobliżu budynku Milicji Obywatelskiej. Budynki te dzieliła jedynie ulica i chodnik tak, że jeden drugiemu mógł zaglądać przez okno.
Wtajemniczeni twierdzili, że władzy zależało na zmniejszeniu kosztów podsłuchu osób odwiedzających siedzibę ZW UTSK
w Olsztynie. Osobiście miałem okazję przekonać się, jak to wygląda na miejscu. Pewnego dnia otrzymałem telefon od znajomego
z terenu, który zaprosił mnie na spotkanie w biurze ZW UTSK. Po
moim przybyciu włączono stojące na szafce przy oknie radio. Podczas rozmowy poprosiłem o ściszenie radia, bo przeszkadza w dialogu. Otrzymałem odpowiedź, że to niemożliwe, bo jesteśmy na
podsłuchu. Odpowiedziałem, że w tym gronie nie mogę rozmawiać
o czymś, co może komuś zaszkodzić. Jeżeli są takie tematy, np. narzeczona zdradziła narzeczonego czy coś w tym rodzaju, to umówmy się w parku na spacerze. Chociaż przyjęto to za żart, to starałem się unikać podejrzanych tematów. Jak się później okazało, moja
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intuicja nie zawiodła. Poza tym lokując biuro ZW UTSK w tym
miejscu, władza liczyła między innymi na konflikt z mieszkającymi
tam rodzinami narodowości romskiej.
Władza dobrze wiedziała, że jeżeli pozostanę etatowym funkcjonariuszem ZW UTSK w Olsztynie, to nigdy nie zgodzę się na takie poniżanie i poniewieranie struktur UTSK. Wcale nie kryłem, że
zwrócę się o pomoc do prasy, władz centralnych i wszędzie tam gdzie
będzie można liczyć na pomoc.
Funkcjonariusze partyjni i ich poplecznicy wykorzystywali
wszystkie możliwości powstrzymania tempa rozwoju działalności
kulturalno-oświatowej i organizacyjnej ukraińskiej mniejszości narodowej. Nie mając podstaw zarzucenia mi niekompetencji, łamania
prawa czy lekceważenia nałożonych obowiązków, to przeszkadzano
w pracy i rzucano oszczerstwa.
W ramach remontu rozebrano część biura i zablokowano normalne funkcjonowanie ZW UTSK. Bezsensownymi spotkaniami
w KW PZPR i USW PWN w Olsztynie podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczej uniemożliwiano wyjazdy w teren do obsługi zebrań. Dobrze wiedzieli, że tam gdzie mnie osobiście zapraszano na
zebrania, dotrzymywałem słowa i przyjeżdżałem. Podczas rozwiązywania problemów w rozmowach z przedstawicielami władzy terenowej powoływałem się na przepisy prawne i wytyczne władz centralnych. Moje otwarte powoływanie się na zapisy socjalistycznej praworządności stawiały w zakłopotanie partyjnych dygnitarzy. Doszły do
mnie nieoficjalne słuchy, że powołując się na socjalistyczną praworządność naśmiewam się z funkcjonariuszy partyjnych. Temu, który mi o tym doniósł powiedziałem, że to oni kpią z socjalistycznej
praworządności.
Wszędzie, gdzie uważałem za konieczne, informowałem, że ze
swojej działalności składam informację do ZG UTSK w Warszawie,
co było prawdą. Odpis niektórych informacji przekazuję do wiadomości KC PZPR, czego nie zrealizowałem. Jednak na nadgorliwcach
komunistycznego reżimu ta wiadomość robiła wrażenie.
Władza wojewódzka ze swoimi poplecznikami nie przestała
w podstępny sposób dążyć do usunięcia mnie z kierownictwa ZW
UTSK w Olsztynie. W tym celu wysługiwała się garstką sprzedajnych
pseudo-działaczy UTSK.
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Termin posiedzenia Prezydium ZW UTSK ustalony przez przedstawiciela KW PZPR na 4 lutego 1963 r. nie został potwierdzony
przez przewodniczącego ZG UTSK w Warszawie. Naszych partyjnych i USW PWRN opiekunów bardzo to rozdrażniło, a swoją złość
przenieśli na mnie. W rzeczywistości stałem się „chłopcem do bicia”.
Praktycznie etatowy sekretarz ZW UTSK w Olsztynie był zobowiązany wykonywać polecenia:
— kierownictwa Zarządu Głównego UTSK w Warszawie
— przewodniczącego i jego zastępcy Zarządu Wojewódzkiego
UTSK w Olsztynie
— przedstawicieli Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie
— kierownictwa Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie
— sekretarza grupy partyjnej przy Zarządzie Wojewódzkim UTSK
w Olsztynie
— poza tym każdy działacz UTSK miał prawo żądać ode mnie pomocy oraz przyjazdu do obsługi zebrania.
Większość działaczy wojewódzkiej struktury nie wyrażało chęci
wyjazdu w teren. W terenie trzeba było zajmować konkretne stanowisko, a tym samym narażać się terenowej władzy i partii. Ukraińców na zesłaniu pozbawiono nie tylko podstawowych ludzkich praw
i godności. Mijały lata, a barbarzyństwo wobec zesłańców Akcji „Wisła” pozostawało.
W porozumieniu z przewodniczącym ZG UTSK posiedzenie plenarne ZW UTSK w Olsztynie odbyło się 31 stycznia 1963 r. Jak przebiegało to posiedzenie odzwierciedla poniższa notatka:
”Porządek obrad:
1. Informacja z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej
UTSK.
2. Przygotowanie zespołów teatralnych do przeglądów.
3. Sprawy organizacyjne.
Z zaproszonych gości, w posiedzeniu uczestniczył przewodniczący
ZG UTSK w Warszawie i przedstawiciel KW PZPR w Olsztynie, sekretarz grupy partyjnej przy ZW UTSK, który jednocześnie reprezentował
Urząd Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie.
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Na wstępie wręczyłem członkom Prezydium pisemne skrócone zestawienie osobiście wykonanych prac za miesiąc grudzień 1962 r. i styczeń 1963 r. Następnie złożyłem pisemną informację z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w terenie. W informacji przedstawiłem ilość odbytych zebrań, udział członków ZW UTSK w obsłudze
zebrań i zaproszonych gości. Zwróciłem szczególną uwagę na przebieg
dyskusji, poruszane problemy oraz przygotowanie do przeglądów zespołów teatralnych.
Po wysłuchaniu informacji pierwszy zabrał głos długoletni członek
Prezydium ZW UTSK, pracownik Oddziału Oświaty Rolniczej PWRN
w Olsztynie i jednocześnie działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego mgr inż. A. K. Najpierw zadał mi pytanie: „...Co konkretnie dzieje się w Towarzystwie na terenie naszego województwa?... Jak zaktywizować pracę kół UTSK?...”.
Następnie zwrócił uwagę na: „...Potrzeba z miejsca przystąpić do
tych spraw. Obowiązkowo uaktywnić nauczycieli. Rozwinąć pracę
z książką. Członkowie UTSK powinni angażować się w pracach społecznych w swoim środowisku. Należy wyznaczyć kogoś odpowiedzialnego za te sprawy...”.
Wszystkie pytania kierowane były pod moim adresem. Kiedy
w spowolnionym tempie zadawano te pytania, musiałem w błyskawicznym tempie szukać odpowiedzi. Co konkretnie działo się w Towarzystwie na każdym posiedzeniu Prezydium szczegółowo informowałem wszystkich członków. Dodatkowo prawie w każdym numerze „Naszego Słowa” i w radiu były informacje o osiągnięciach
i troskach członków Towarzystwa. Pan magister osobiście w każdym „Ukraińskim Kalendarzu” umieszczał kilka informacji na temat
osiągnięć w rolnictwie i integracji członków UTSK. Zadał pytanie,
a nie powiedział, które koła UTSK należy zaktywizować. Stwierdził,
że trzeba z miejsca przystąpić do tych spraw. Właśnie od pierwszego dnia mego zatrudnienia tj. 1 kwietnia 1962 r. przystąpiłem do porządkowania spraw UTSK. Szczerze mówiąc, nawet wcześniej, bo
25.08.1961 r. brałem udział w zorganizowaniu miejskiego koła UTSK
w Morągu, jako bazy przyszłego Zarządu Powiatowego. Panowie
„działacze” zobowiązywali nauczycieli do aktywności w UTSK. Natomiast sami nie byli w stanie wykazać się taką aktywnością. Co do
pracy z książką, to tym zajmował się bliski przyjaciel pana magistra,
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tak samo członek Prezydium. Dziwnie, że nikt oprócz mnie nie żądał
od niego sprawozdania. Zawsze ten temat stanowił tabu, gdyż były to
książki radzieckie nasycone komunistyczną propagandą. Nikt inny
tylko ja występowałem z pismami o zaopatrzenie bibliotek i księgarnie w literaturę piękną i klasyczną. Kierowniczka Powiatowej Biblioteki w Braniewie w rozmowie ze mną wcale nie kryła, że tych książek, które się im proponuje, nikt nie chce czytać. Większość działaczy włącznie z przedstawicielami władzy dobrze o tym wiedziała.
Chodziło im abym osobiście propagował książki radzieckie, a tym
samym kompromitował się wśród mniejszości ukraińskiej.
Zagadkowym wnioskiem było wyznaczenie kogoś odpowiedzialnego za prawidłowe angażowanie się w pracach społecznych. Można
było zrozumieć, że chodziło o powoływanie grup partyjnych przy kołach UTSK. Z kolei, aby taka grupa powstała, członkowie Towarzystwa powinni wstępować do PZPR. Jak widać w tej dziedzinie, niektórzy działacze wyprzedzali myśli partyjnych funkcjonariuszy.
Następnie zabrał głos przedstawiciel KW PZPR, który stwierdził, że
„...Zarząd Wojewódzki UTSK nie był przygotowany do przeprowadzenia
kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Natomiast etatowy sekretarz Roman Cikuj bez żadnego uzgodnienia obsługiwał zebrania z przeskokami
z jednego powiatu do drugiego. Jeżeli chodzi o przeprowadzany remont
i nie ogrzane pomieszczenia biurowe ZW UTSK, to należy się zwrócić na
piśmie do Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie...”.
Oprócz mnie nikt nie odważył się zwrócić uwagi, że w tej sprawie były zgłoszenia ustne i na piśmie do wszystkich kompetentnych
władz w Olsztynie. O tym wszystkim przedstawiciel KW PZPR dobrze wiedział i trudno zrozumieć, o co właściwie mu chodziło.
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół UTSK obsługiwałem
zgodnie z instrukcją ZG UTSK i konkretnymi uzgodnieniami dotyczącymi terminu i miejsca. Nigdy nie unikałem wyjazdów do miejscowości, w których zaistniały problemy. To zarządy kół UTSK informowały w jakim dniu i miejscu będzie możliwość zorganizowania
zebrania. Każde koło wraz z ukraińskim środowiskiem miało swoją
specyfikę i problemy. Oni mieli pełne prawo żądać mojego przyjazdu i obsługi zebrania.
Ja miałem obowiązek obsłużyć zebranie i pomóc w rozwiązywaniu
ich problemów. Nic nadzwyczajnego w tym, że jednego dnia zebranie
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odbywało się na terenie jednego powiatu, a drugiego dnia na terenie
innego powiatu. Pierwszy raz spotykam się z takimi uwagami. Kontynuując swoje wystąpienie przedstawiciel KW PZPR powiedział, że
„...Dobrze by było, aby członkowie Zarządu Wojewódzkiego włączyli się do pracy i działalności UTSK w terenie. Sekretarz Roman Cikuj powinien organizować odprawy z aktywem w celu sprawniejszego
i dobrze przygotowanego zebrania sprawozdawczo-wyborczego. Każde koło powinno być zaopatrzone w odpowiednie materiały informacyjne. W materiałach należy zwrócić szczególną uwagę, kogo należy
zapraszać na zebrania i wszelkiego rodzaju spotkania. Poszczególni
członkowie powinni wiedzieć, jakie zadania przed nimi stoją i jak je
należy realizować. Sekretarz jako etatowy pracownik powinien dopilnować, aby kampania sprawozdawczo-wyborcza była przeprowadzona w określonym terminie...”.
Trudno odnieść się do poruszanych spraw, które przynajmniej raz
w tygodniu omawiane były ze wszystkimi kompetentnymi osobami
mającymi wpływ na pracę i działalność UTSK na terenie całego województwa. Z przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej i całokształtem działalności UTSK dawałem sobie radę. Największe trudności w rozwoju działalności Towarzystwa stwarzała władza i przekupni pseudo-działacze. Chociaż oficjalnie nie wolno było
o tym mówić to i tak wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Pozostawało mi
tylko powiedzieć, że postaramy się, aby wszelkie niedociągnięcia doprowadzić do właściwego porządku.
W dalszej kolejności zabrał głos przewodniczący ZG UTSK w Warszawie. Powiedział, że „...My ze swej strony zwracaliśmy uwagę na potrzebę przekazywania informacji, jak powinny pracować koła UTSK.
Zachodzi konieczność zapoznania kół z dobrze opracowanym, wzorcowym sprawozdaniem. Prawdą jest, że członkowie w terenie chcą, aby
do nich ktoś przyjechał z ZW UTSK, a nawet z Warszawy. Uważam,
że wszyscy etatowi pracownicy powinni brać udział w obsłudze zebrań.
Być może, że my z Warszawy za mało wyjeżdżamy. Jeżeli chodzi o materiały potrzebne do pracy kół, to wiele ciekawych rzeczy można znaleźć w gazecie „Nasze Słowo” i innej prasie. Na przykład w styczniu
dużo się pisało na temat „Powstania styczniowego”. Nie trzeba od razu
sięgać po sztukę teatralną. Najpierw trzeba się nauczyć dobrze czytać
i pisać, a później sięgać po poważniejsze rzeczy.
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Koła powinny zająć się organizacją różnego rodzaju kursów, w tym
przysposobienia rolniczego. Przewodniczący ZW UTSK w Olsztynie
ze względu na odpowiedzialną pracę zawodową i inne prace społeczne
nie ma możliwości aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa.
Jest to bardzo ważna przyczyna naszych niedociągnięć. Uważam, że
nie ma sensu, aby pełnił tę funkcję nawet do końca bieżącej kadencji,
czyli do najbliższego wojewódzkiego zjazdu delegatów. Potwierdzam
złą współpracę w ZW UTSK w Olsztynie. Natomiast Roman Cikuj
jako etatowy sekretarz nie potrafi pracować organizacyjnie. Często się
zdarzało, że nie wiedzieliśmy gdzie przebywa i co robi...”.
Można było zauważyć, że przewodniczący ZG UTSK podszedł do
sprawy dyplomatycznie. Bez emocji przedstawił swój punkt widzenia na zaistniałą sytuację i działalność ZW UTSK w Olsztynie. Nie
podając żadnego konkretnego przykładu o złej pracy i niedociągnięciach ale w pełni zaakceptował stanowisko przedstawiciela partii.
Przewodniczącemu Zarządu Głównego UTSK nie przeszkadzało,
że kilka miesięcy wcześniej, 1 lipca 1962 r. na wojewódzkiej konferencji UTSK w Olsztynie wychwalał na cały kraj nasze osiągnięcia. Tak
samo stawiano Olsztyn za wzór na każdej naradzie organizowanej
przez Zarząd Główny UTSK w Warszawie.
W swoim wystąpieniu przewodniczący ZG UTSK dał do zrozumienia, że zbliża się koniec jedynej legalnej organizacji — UTSK. Pod
czujnym okiem partii i służb specjalnych działalność Towarzystwa ma
opierać się na fikcji. Mają być wybrane elementy kulturalno-oświatowe
socjalistycznej treści w celach propagandowych tylko na pokaz.
W dalszej kolejności zabrał głos sekretarz grupy partyjnej przy
ZW UTSK stwierdzając, że „...Nie mogliśmy wcześniej zorganizować spotkania, gdyż zbyt późno udało się powołać grupę partyjną
i wybrać odpowiednią osobę na sekretarza tak ważnej organizacji.
Należy zobowiązać cały aktyw do solidnej pracy i działalności w terenie. My nie możemy do wszystkich dojechać i oni powinni o tym
wiedzieć. Należy dopilnować, aby wszystkie organizacje składały na
piśmie plany pracy i sprawozdania z działalności. Kierownicy Wydziałów Spraw Wewnętrznych Prezydium Powiatowych Rad Narodowych narzekają na brak informacji o odbywających się zebraniach
i spotkaniach członków UTSK. Brak bieżących informacji, czym zajmują się członkowie UTSK w poszczególnych środowiskach. Zarząd
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Wojewódzki UTSK powinien zająć się tymi sprawami i usunąć wszelkie niedociągnięcia...”.
Wysłuchiwanie tych bzdur doprowadzało do mdłości, jednak trzeba było zachować twarz i w milczeniu czekać na zakończenie tej paplaniny. Ten „działacz”, jako członek Prezydium nigdy swoich uwag
nie przekazywał na posiedzeniach czy naradach. Wystąpienia poprzedników zmobilizowały go do przedstawienia swojej obłudnej
oceny na temat pracy uczciwych działaczy UTSK. Dziwnie, że od
początku istnienia struktur UTSK na terenie województwa po raz
pierwszy zauważył tak wiele niedociągnięć i błędów etatowego sekretarza ZW UTSK.
Z kolei zabrał głos przewodniczący ZW UTSK w Olsztynie Bogdan Radwaniecki. Powiedział, że „...Nie mogę zrozumieć skąd się bierze opinia o źle przeprowadzanej kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Jeżeli mamy informację, że na terenie powiatu Pasłęk koła UTSK
źle pracują, powinniśmy zapytać ich przedstawiciela. Przedstawiciel
tego powiatu jest członkiem Prezydium ZW UTSK i członkiem grupy
partyjnej. Problem w tym, że pomimo powiadomienia, ten przedstawiciel na posiedzenie nie przybył. Trudno uwierzyć, że to przypadek.
Na posiedzeniu Prezydium uzgodniliśmy, że sekretarz Roman Cikuj
będzie na bieżąco informował gdzie odbywają się zebrania. Sekretarz
nie tylko informuje o zebraniach, ale prosi o obsługę tych zebrań. Jak
dotychczas nie było chętnych do wyjazdu w teren. Wspólnie z sekretarzem staramy się w pierwszej kolejności pomóc działaczom w odległych miejscowościach. Nie powinno się jednoznacznie negatywnie
oceniać nauczycieli.
Większość nauczycieli wkłada dużo wysiłku w organizację nauczania języka ukraińskiego oraz działalność kulturalno-oświatową w swoim środowisku. Zamiast straszyć nauczycieli konsekwencjami, należy
zwracać się do nich z szacunkiem i powagą...”.
Przewodniczący dosyć delikatnie przedstawił sytuację UTSK na
naszym terenie. Nie przedstawił wszystkich problemów, które mu
przekazałem. Widocznie poczuł się już zwolnionym i uważał, że nie
ma sensu się narażać. Dobrze, że przekazał swoje stanowisko na temat „wyjątkowego działacza” z powiatu Pasłęk. Ten wyjątkowy działacz przy każdej okazji zabierał głos i pouczał jak należy pracować
w UTSK. Nigdy nie mówił jakie osiągnięcia ma na swoim terenie.
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U siebie nie był w stanie zorganizować koła UTSK i przeprowadzić
zwykłego zebrania. Bardzo często kierownictwo Zarządu Głównego UTSK w Warszawie zwracało uwagę, dlaczego w powiecie Pasłęk, gdzie jest największe skupisko Ukraińców, nic się nie robi. Z kolei KW PZPR i USW PWN w Olsztynie stawiali tego „działacza” za
wzór. W tych warunkach chcąc nie chcąc moje miejsce było „między
młotem a kowadłem”.
Na zakończenie zabrał głos aktywny działacz młodzieżowy, członek Prezydium ZW UTSK w Olsztynie mgr inż. Jerzy Kwiatkowski.
Jedyny uczciwy i odważny człowiek w tym gronie powiedział, że „...
Praca i działalność sekretarza Romana Cikuja nie jest zła, tak samo
jak nie jest zły całokształt działalności UTSK na terenie naszego województwa. Nikt nie dawał mu wytycznych z kim ma obowiązkowo
nawiązywać kontakty podczas pobytu w terenie. Mamy dowody, że
nawiązano współpracę z instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi na szczeblu wojewódzkim oraz w powiatach. Nikt nie udzielał
instruktażu przy opracowaniu planu pracy.
Wszystkie plany pracy zatwierdzane były na posiedzeniach Prezydium ZW UTSK w Olsztynie. Nikt nie podał konkretnego przykładu
świadczącego o braku współpracy z władzą wojewódzką, powiatową
czy terenową. Jeżeli chodzi o współpracę z członkami Prezydium, to
najwięcej inicjatywy wykazywał sam sekretarz. Przez cały okres działalności w strukturach UTSK i na stanowisku etatowego sekretarza nikt
nie narzekał na złą pracę Romana Cikuja. Jeżeli są niedociągnięcia
w ZW UTSK w Olsztynie, to my wszyscy za to odpowiadamy. Każdy z nas zamiast krytykować sekretarza powinien uderzyć się w pierś
i przyznać się do swej bezczynności w ZW UTSK. Należy pamiętać, że
każdy członek Zarządu Wojewódzkiego powinien uczciwie i zgodnie
ze statutem wykonywać przyjęte na siebie obowiązki...”.Był to jedyny
obiektywny głos dotyczący nie tylko mojej pracy, ale całego Zarządu
Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie. Oprócz wymienionych dyskutantów i częściowo moich wyjaśnień nikt więcej nie odważył się zabrać
głosu. Ci, co mieli chęć zabrać głos i powiedzieć prawdę obawiali się
zemsty wszechmogących i mściwych przedstawicieli władzy.
Przedstawiciele władzy i kilku „pseudo-działaczy” żądali, aby
etatowy sekretarz zgłaszał do KW PZPR i USW PWRN w Olsztynie nazwę miejscowości i cel swego wyjazdu. Następnie powinien
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meldować się w Komitecie Powiatowym PZPR i Wydziale Spraw Wewnętrznych PPRN w poszczególnych powiatach. Niezależnie od tego
w miejscu docelowym miałem obowiązek meldować się u sekretarza
Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR i sołtysa. Na samym końcu
u Przewodniczącego Koła UTSK.
Poprosiłem, aby te zalecenia przedstawiono na piśmie lub
w uchwale Zarządu Wojewódzkiego UTSK. Sekretarz grupy partyjnej odpowiedział, że „... takie zalecenia należy przyjmować bez pisemnej biurokracji. W najbliższej przyszłości postaramy się, aby ta sprawa
została w należyty sposób rozwiązana...”. Uważałem, że moja działalność była legalna. Zarzuty, że władza partyjna i administracyjna nie
zawsze wiedziała gdzie jestem i co robię, były bezpodstawne. Zawsze
w biurze zostawiałem wiadomość gdzie jestem, co robię i kiedy wrócę. To w moim interesie było pozostawianie takich informacji. Przez
kłamliwe stwierdzenia, że nikt nie wiedział gdzie jestem i co robię
wmawiało się obecnym, że unikałem kontaktu z ludźmi. Po za moim
biurem, władza miała dodatkowo wystarczającą ilość informatorów,
którzy na bieżąco informowali o miejscu mego pobytu.
Moje podejście do pracy i wykonywanych obowiązków zawsze
było sumienne i uczciwe. Tego typu zarzuty i forma ich rozpowszechniania były zwykłą nikczemnością i haniebnym oszczerstwem. Jak
się okazało, to spotkanie było zaplanowanym masowym atakiem
na moją osobę, jako społecznego działacza ukraińskiej mniejszości narodowej. Najbardziej przykre było to, że w knowaniu tych intryg i podstępach, brali aktywny udział młodzi i wykształceni ludzie.
Wśród nich byli tacy, którzy utożsamiali się z zesłańcami akcji „Wisła”. Wiele osób ostrzegało mnie abym uważał, gdyż w szeregi UTSK
władza wepchnęła swoje męty społeczne. Rzeczywistość okazała się
bardziej brutalna niż sobie wyobrażałem.
Jeszcze dobrze nie ochłonąłem z otrzymanych biczów na naradzie
31 stycznia 1963 r., a już 3 lutego 1963 r. przeglądając gazetę „Nasze
Słowo” zauważyłem swoje nazwisko. W wymownym artykule „Mówi
Olsztyn” dowiaduję się, że za mało dostarczam materiałów do Polskiego Radia w Olsztynie. Można było wywnioskować, że jako etatowy Sekretarz, za mało przykładam się do pracy.
Jedynie dwóch członków ZW UTSK w Olsztynie mają wielki i poprawny ideologicznie wkład pracy na terenie naszego województwa.
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Fragment artykułu w gazecie „Nasze Słowo” z dnia 3.02.1963 r. dot. ukraińskich audycji radiowych w Olsztynie.

Bardzo się zdziwiłem, że autor pisząc tak obszerny artykuł nie skontaktował się ze mną osobiście. Tym bardziej, że był mieszkańcem
naszego województwa. Miałem dużo spraw do przekazania, nie tylko na temat mego wkładu pracy ale napotykanych problemów oraz
współpracy z KW PZPR oraz USW PWRN w Olsztynie. W artykule
nie przedstawiono stanowiska w tej sprawie pana Grzegorza Bojarskiego, naczelnego Redaktora „Naszego Słowa” i jednocześnie pełniącego funkcję vice-przewodniczącego ZG UTSK w Warszawie.
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Temat zatrudnienia redaktora ukraińskich audycji Polskiego Radia
w Olsztynie przez ostatnie lata zawsze był aktualny i nigdy nie znikał z poważnych narad na szczeblu ZG UTSK w Warszawie i ZW
UTSK w Olsztynie. Oprócz mnie tym problemem zainteresowany
był pan Grzegorz Bojarski jako przewodniczący, następnie jako vice-przewodniczący ZG UTSK i jednocześnie naczelny redaktor „Naszego Słowa”.
Zauważyłem, że plenarne posiedzenie ZW UTSK 31.01.1962 r. i artykuł opublikowany w tym samym czasie w „Naszym Słowie” mają
dużo wspólnego. Pochwały olsztyńskiej władzy, która nie przestrzega
prawa i zobowiązań wobec ukraińskiej mniejszości narodowej. Autor
artykułu nie podjął rozmowy na temat zatrudnienia etatowego redaktora ukraińskich audycji. Przemilczał słowa głównego redaktora
Polskiego Radia, który powiedział: „...Dziwne, że z cotygodniowego
przekazu ukraińskich audycji z nieznanych przyczyn zabrali etat...”.
To władza miała obowiązek zatrudnienia redaktora w Polskim Radiu. Jednak temat ten w jednym i drugim przypadku był skrzętnie
przemilczany. Jednak w jednym i drugim przypadku rzucono cień na
etatowego sekretarza, że niby nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W jednym i drugim przypadku nie przedstawiono konkretnych
przykładów o moim niewłaściwym podejściu do pracy. Tak samo nie
przedstawiono nurtujących problemów i rzeczywistych potrzeb zesłańców akcji „Wisła”.
4 lutego 1963 r. brałem udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu
Głównego UTSK w Warszawie. Tematem posiedzenia było omówienie przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej i przygotowanie
do przeglądów zespołów teatralnych. Posiedzenie prowadził przewodniczący ZG UTSK, ten sam, który trzy dni wcześniej brał udział
w plenarnym posiedzeniu w Olsztynie i zabierał głos.
W swoim wstępnym wystąpieniu w obecności wszystkich członków Prezydium i etatowych pracowników ZW UTSK z całego kraju
kilkakrotnie podkreślał o bardzo dobrej pracy województwa olsztyńskiego. W pierwszej chwili myślałem, że się przesłyszałem. Najciekawsze było to, że wysoko ocenił przebieg kampanii sprawozdawczowyborczej na terenie województwa oraz pracę biura Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie.
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Poinformował obecnych że ZW UTSK w Olsztynie zgłosił do
przeglądu kilkanaście zespołów teatralnych. W związku z tym na
terenie województwa olsztyńskiego należy organizować przeglądy
w kilku powiatach.
Potwierdzono, że na terenie województwa olsztyńskiego zorganizowano bardzo dużą ilość punktów nauczania języka ukraińskiego.
Opracowano konkretne plany i propozycje dalszego, systematycznego rozwoju tych punktów. Zarząd Główny UTSK będzie wspierać
powołanie Studium Nauczycielskiego na tym terenie.
Przewodniczący podawał wiele innych pozytywnych przykładów wypracowanych przez ZW UTSK w Olsztynie. Jednak z nieznanych powodów ani słowa nie wspomniał o burzliwej dyskusji na posiedzeniu plenarnym w Olsztynie 31.01.1963 r. Bardzo mi zależało, aby przedstawił, jaka
procedura powinna obowiązywać przy wyjeździe w teren pracownika
i działacza UTSK. Na czym polega dobra współpraca z władzą terenową. Pomimo osobistej satysfakcji z tak wysokiej oceny mojej pracy, nadal
czułem się osamotnionym. Partyjni szowiniści i ich poplecznicy czuli się
bezkarni w swoich zbrodniczych czynach i propagandzie.
Moje powoływanie się na prawa konstytucyjne i wytyczne KC
PZPR tylko rozdrażniały funkcjonariuszy partyjnych. Ich poplecznicy twierdzili, że reżim komunistyczny przestrzega prawa wszystkich obywateli. Najważniejsze fragmenty tej „praworządności” publikowano w prasie i wszelkich wydawnictwach. W naszej sytuacji

Fragmenty Konstytucji PRL i Uchwały KC PZPR umieszczone w „Ukraińskim kalendarzu 1965 r.”.
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innego wyjścia nie było, tylko powoływać się na pisane prawa obywatelskie tego reżimu.
Jedni i drudzy dobrze wiedzieli, że zesłańcy akcji „Wisła” z tego
prawa nie będą mogli skorzystać. W rzeczywistości te prawa ich nie
dotyczą.
Tych, którzy stawali w obronie zesłańców akcji „Wisła”, władza
komunistyczna przy pomocy swoich zagorzałych popleczników usuwała ze struktur UTSK. Po za tym stosowano różne formy szykanowania, groźby a nawet fizycznej likwidacji. Władza wobec mnie,nie
miała żadnych dowodów złej organizacji pracy czy innych niedociągnięć w działalności Towarzystwa. Dlatego postanowiono w pierwszej kolejności zastosować metodę nękania. Nawet „niewinne” współczucia na naradach czy przy innych okazjach miały określony cel.
Np. określenia, „...Sekretarz jeszcze młody, brak mu doświadczenia
i nie jest w stanie poradzić sobie w pracy...”. Bolszewickie metody psychicznego znęcania się nad ludźmi szerokiej publiczności były dobrze znane.
Ostatnio przedstawiciele władzy i ich poplecznicy niczym innym
nie zajmowali się tylko, bezpodstawną i zjadliwą krytyką etatowego
sekretarza Romana Cikuja. Pomimo zastraszania i ciągłego nękania
nie przestawałem wykonywać swoich obowiązków. Do mnie też docierały informacje, dlaczego władza chce się mnie pozbyć. Zarzucano
mi, że nie przykładam się do pracy, chociaż dobrze wiedzieli o moim
zaangażowaniu i osiąganiu bardzo dobrych wyników w skali kraju.
Z każdego wyjazdu w teren, każdej narady i pracy biurowej składałem informację ustną, pisemną i dodatkowo publicznie w prasie. Najbardziej denerwowały ich publiczne informacje umieszczane w prasie i radiu. Każde opisane osiągnięcie mobilizowało Ukraińców, natomiast wszelkiej maści szowinistów doprowadzało do wściekłości.
Można było odczytać dużo ciekawostek w naszej prasie. Np. w poniższym artykule „Naszego Słowa”. To, że województwo olsztyńskie
okazało się najlepsze w kraju, nie dało się ukryć. Ale, że powstają
nowe zespoły, jak np. w Piotrowcu czy Krulikiejmach „zapomniano”
napisać na terenie jakiego powiatu. Miejscowy aktyw był tym bardzo
zawiedziony. Nie można pominąć faktu, że przy omawianiu kierunków działalności wspomnianych kół UTSK brałem aktywny udział.
Te i wiele innych problemów omawialiśmy na zebraniach 6 grudnia
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Fragment artykułu gazety „Nasze Słowo” z dnia 12.04.1963 r. dot. przebiegu przeglądów zespołów teatralnych.

1962 r. w Piotrowcu, pow. Braniewo i 27 grudnia 1962 r. w Krulikiejmach, pow. Kętrzyn.
Czyżby autor tego artykułu i poprzedniego z dnia 3.02.1963 r.
„Howoryt’ Olsztyn” czuł antypatię do pracowitych i uczciwych olsztyńskich działaczy?.
Uczciwi działacze nie mogli zrozumieć, dlaczego niektórzy intelektualiści zatajali prawdę o ich problemach i osiągnięciach w pracy.
Zadawali mi pytania, czy autorzy artykułów konsultują się ze mną
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w sprawie opisanych
faktów. Odpowiadałem, że nikt na te
tematy ze mną nie
rozmawiał. Dlaczego nie biorą przykładu z redaktora „Naszego Słowa” Mikołaja Siwickiego i innych. Ci redaktorzy
będąc na terenie województwa olsztyńskiego nawet przyjeżdżali do mego
domu w Biesalu, aby
porozmawiać na temat
działalności
UTSK. Czyżby dlatego, że moje informacje były uczciwe
i prawdziwe?
Tylko poplecznicy
partii, głosili wszem
i wobec, że zesłań- Publiczna informacja z mego wyjazdu w teren.
com Akcji „Wisła” „Nasze Słowo” 3.02.1963 r.
żyje się lepiej i nie myślą o powrotach. Przedstawiali rolników, którzy w uznaniu właściwej polityki rolnej partii odwdzięczali się wysoką
wydajnością płodów rolnych. Rzeczywistość przedstawiała się całkiem
inaczej. Życie i pracę mojej rodziny oraz rodaków na zesłaniu w ramach Akcji „Wisła” już opisywałem. Mój ojciec będąc rolnikiem na
państwowej własności gospodarstwa rolnego, pomimo ciężkiej choroby
nie mógł doczekać się renty ani emerytury. W wieku 65 lat po ciężkiej
i długiej chorobie w 1974 r. zmarł.
Podobny los spotkał innych moich rodaków. O losach pańszczyźnianych chłopów dowiadywałem się na lekcjach historii, literatury,
filmów i środków masowego przekazu.
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W artykule nie przedstawiałem problemu zastraszania rodziców,
którzy chcieli zapisać dzieci na naukę języka ojczystego. Jednak nie
można było powstrzymać wyrażania swych krzywd na zebraniach
i rozmowach prywatnych. Nigdy nie uchylałem się od udzielania pomocy wszystkim potrzebującym.
Jak wynika z powyższego artykułu, zainteresowanie ukraińskimi
książkami było bardzo niskie. Podobna sytuacja była na terenie całego województwa. Problem w tym, że władza partyjna i jej poplecznicy podsuwali radzieckie książki nasycone komunistyczno-bolszewicką propagandą. Nawet same tytuły zniechęcały do przeczytania tych
książek. Jak poprzednio informowałem przedstawiciel KW PZPR doceniał tylko tych członków Prezydium ZW UTSK, którzy oddawali
hołd komunistycznej ideologii.
Bardzo często przebywając wśród mieszkańców wsi widziałem,
w jakich warunkach żyją moi rodacy i słyszałem, jakie mają marzenia. W każdym bądź razie bardzo różniły się od tych, które twierdziły, że Ukraińcom na zesłaniu żyje się lepiej. Każde zebranie lub inne
spotkania przynosiło ulgę deportowanej ludności, dodawało otuchę
i wiarę w przetrwanie. Mniejszość ukraińska zawsze chciała spotkać
się z kompetentnym i uczciwym działaczem nadrzędnej instancji
UTSK. To było normalne, taka zasada obowiązywała we wszystkich
organizacjach politycznych, społecznych, zawodowych itp.
W naszej sytuacji przedstawiciele władzy uważali, że podczas spotkań można rozmawiać tylko o dobrobycie. Uważano, że Ukraińcy nie
mają prawa zrzeszać się, rozwijać swojej kultury i zachowywać zgodnie z boskimi zasadami godności człowieka. Władza unicestwiając zesłańców akcji „Wisła” w obłudny sposób wmawiała światu, że każdy
ma prawo do swojej kultury, wyznania i życia. Wszystko robiło się na
pokaz, aby przekonać świat, że państwo należy do zachodniej i chrześcijańskiej cywilizacji. Rzeczywistość tego nie potwierdzała.
Zawsze, kiedy cokolwiek dobrego zrobiłem na rzecz Ukraińców
wzywano mnie do KW PZPR i Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN
w Olsztynie. Tam zarzucano mi, że wchodzę w nie swoje kompetencje. Na moje pytanie gdzie, kiedy i jakie, nie otrzymywałem żadnej
konkretnej odpowiedzi. Z ostatnio obsłużonych zebrań żądano wyjaśnienia, dlaczego namawiam rodziców do zapisywania dzieci na
naukę języka ukraińskiego. Chodziło o miejscowość Łankiejmy pow.
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Publiczna informacja z mego wyjazdu
w teren. „Nasze Słowo” 10.02.1963 r.
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Kętrzyn i Reszel pow. Biskupiec. Odpowiedziałem, że nie chodziłem
po domach tylko na zebraniu informowałem o możliwości nauki języka ojczystego. Natomiast moje szczególne zainteresowanie działalnością kulturalno-oświatową w Bartoszycach wynika ze współpracy
z Ukraińskim Liceum Pedagogicznym. Jeżeli chodzi o porozumienie
z lokalną rozgłośnią radiową dotyczące nadawania ukraińskich audycji, to była akceptacja miejscowej władzy.
Moja uwaga,
że w terenie łatwiej porozumieć się z przedstaw iciela mi
placówek kulturalno-oświatowych niż z władzą wojewódzką
bardzo szybko
dotarła do KW
PZPR. Przedstawiciele partii
jak zawsze przeprowadzili ze
mną rozmowę
z odpowiednim
pouczeniem.
Pomimo dotychczasowych
wezwań,
po- Informacja o współpracy z lokalną rozgłośnią radiouczeń i naci- wą „Nasze Słowo” 7.04.1963 r.
sków działalność UTSK rozwijała się i nabierała, coraz większej popularności. Takim obrotem sprawy władze wojewódzkie były bardzo zaniepokojone. Jak się okazało, powołana grupa partyjna i jej
poplecznicy też nie byli w stanie zahamować powstawania nowych
kół UTSK. Przy tym dochodziły nowe punkty nauki języka ukraińskiego i aktywizacja amatorskiego ruchu artystycznego. Przedstawiciele władzy postanowili ostatecznie rozprawić się z etatowym sekretarzem, czyli ze mną. W ciągu dwóch dni zwołali posiedzenie
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Prezydium ZW UTSK w Olsztynie. Nie przeszkadzało im to, że 8
marzec 1963 r. był bardzo ważnym „Międzynarodowym Dniem Kobiet”. Komunistyczna propaganda przekonywała cały świat o swoim szacunku wobec kobiet. Zwoływanie w tym dniu członków ZW
UTSK i ZG UTSK w celu odwołania etatowego sekretarza świadczyło
o wyjątkowym lekceważeniu członków tej organizacji.
Zarząd Główny UTSK reprezentował zastępca przewodniczącego Grzegorz Bojarski. Wiedział o negatywnym stosunku przedstawicieli wojewódzkiej władzy wojewódzkiej do mojej osoby. Nie
wiem czy znał przyczyny ciągłego atakowania mnie, jako etatowego sekretarza. Jednak był dobrze poinformowany o wynikach mojej
pracy i osiągnięciach w działalności UTSK na terenie województwa
olsztyńskiego.
Posiedzenie otworzył przewodniczący ZW UTSK Bogdan Radwaniecki, który przywitał obecnych i zapoznał z porządkiem obrad.
Porządkiem obrad był w zasadzie tylko jeden punkt „Sprawy organizacyjne”. Okazało się, że ten punkt przygotowywany był bez mojej wiedzy. Tylko wtajemniczeni wiedzieli, jakie konkretne sprawy
będą poruszane. Nazwa „Sprawy organizacyjne” kryła dużo ważnych
i mniej ważnych spraw.
Na wstępie zabrał głos zastępca przewodniczącego ZG UTSK
Grzegorz Bojarski, który powiedział w jasny i stanowczy sposób, że
„...Zmieniać sekretarza nie będziemy, gdyż nie zachodzi taka potrzeba.
Sprawa zostaje odłożona do rozpatrzenia na konferencji wojewódzkiej
UTSK w Olsztynie...”. Po tych słowach nastąpiła cisza i lekkie zamieszanie. Widać było, że przedstawiciele KW PZPR i Urzędu Spraw
Wewnętrznych PWRN w Olsztynie oraz ich poplecznicy nie spodziewali się takiego obrotu sprawy.
Następnie dodał, że „...sprawa zatrudnienia redaktora do prowadzenia ukraińskich audycji w radiu jest obowiązkiem władz wojewódzkich. To samo dotyczy zatrudnienia wizytatora języka ukraińskiego w Kuratorium Okręgu Szkolnego. Te sprawy były omawiane
przez Zarząd Główny UTSK w Warszawie z kompetentnymi władzami na szczeblu centralnym. Uzgodniono, że zatrudnianie redaktora
ukraińskich audycji radiowych i wizytatora są w kompetencji władz
wojewódzkich. Natomiast zatrudnianie etatowych pracowników
w terenowych strukturach UTSK to kompetencja Zarządu Głównego.
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W związku z tym każdy powinien znać swoje kompetencje i rozliczać
się ze swoich obowiązków. Sekretarz Roman Cikuj przedstawił odpowiednie kandydatury na stanowisko wizytatora i redaktora, które nadal są aktualne. Władza wojewódzka powinna dać konkretną odpowiedź, kiedy problemy w radiu i kuratorium będą rozwiązane. W tym
przypadku nie trzeba czekać do konferencji wojewódzkiej...”.
Po tym wystąpieniu przedstawiciele władzy i ich poplecznicy
w mętny sposób usprawiedliwiali swoją niefrasobliwość. Zastosowano metodę przerzucania winy na osoby trzecie, które nie brały udziału w posiedzeniu. Można było zauważyć, że przedstawiciele władzy
wcale nie mieli zamiaru podejmować tematu zatrudnienia wizytatora
i redaktora. Jedynym ich celem było likwidacja stanowiska etatowego sekretarza. Pomimo tego, że moja sprawa została przesunięta na
późniejszy termin, moi oponenci nie zaprzestali podstępnych działań. Wykorzystywali wszelkie możliwe sposoby, aby mnie upokorzyć,
zniszczyć duchowo, moralnie a nawet fizycznie. Jak się dowiedziałem,
zbierano materiały dotyczące mojego życia osobistego i moich kontaktów z innymi osobami. Preparowano donosy ukazujące mnie jako
przeciwnika partii i ustroju socjalistycznego. Jednym z zarzutów było
to, że w rozmowach prywatnych planowałem organizować ukraińskie ośrodki kulturalno-oświatowe w Olsztynie i w miastach powiatowych. Placówki te miały wspierać mniejszość ukraińską pod względem kulturalno-oświatowym i socjalnym. Zarzucano mi, że nie staram się przekonywać deportowanych w ramach akcji „Wisła” Ukraińców do integracji w miejscu ich osadzenia. Każde moje działanie na
rzecz zniewolonych rodaków zaliczano do wrogiej roboty przeciwko
władzy ludowej. Jedynym moim usprawiedliwieniem było to, że powoływałem się na socjalizm. W rozmowach dopytywano się, o jakim
socjalizmie rozmawiam z ludźmi. Zawsze odpowiadałem, że o tym,
który zapewnia sprawiedliwość społeczną. Tylko o takim socjalizmie
uczono mnie w szkole podstawowej, w liceum pedagogicznym i w rodzinnym domu. Szowiniści bez względu na wyznawaną ideologię dobrze wiedzieli, jakie wartości moralne są dla mnie najważniejsze.
Pod koniec marca 1963 r. do biura ZW UTSK przyszedł znajomy,
tow. M. T. — kierownik szkoły z pobliskiej miejscowości w towarzystwie miejscowego działacza partyjnego. Była to niespodziewana i bardzo dziwna wizyta. Mieszkałem w mieszkaniu służbowym
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w Biesalu, skąd codziennie dojeżdżałem pociągiem do pracy w Olsztynie. Miejscowość tow. M. T. znajdowała się w strukturze gminy
Biesal. Z jednym i drugim towarzyszem w miejscu zamieszkania
bardzo często się spotykaliśmy. Obydwaj towarzysze w swoim miejscu zamieszkania byli bardzo skłóceni. Kierownik szkoły, chociaż
był deportowany w ramach akcji „Wisła”, nie wykazywał zainteresowania działalnością UTSK. Tow. P. był miejscowym działaczem
społecznym i partyjnym. Na moje pytanie, co panów do mnie sprowadza, kierownik szkoły odpowiedział, że chciał pokazać tow. P.
gdzie naprawdę ja pracuję. Odpowiedziałem, że mego przejścia do
pracy w ZW UTSK nigdy nie ukrywałem. Rozmowa była bezsensowna i bardzo krótka.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem podjechałem motocyklem do
pana kierownika szkoły i zapytałem, co miała oznaczać ta wizyta.
Odpowiedział mi, że tow. P. ciągle do niego się czepia i wyzywa od
łachudrów i banderowców: „... kiedy powiedziałem mu, że Roman Cikuj też jest Ukraińcem, odpowiedział mi, że może jest Ukraińcem, ale
w Biesalu ma opinię porządnego człowieka. Odpowiedziałem, że pojedziemy do Olsztyna i pokażę, czym się zajmuje pan Cikuj. Po przyjeździe do Olsztyna zobaczył na budynku tablicę informacyjną w języku
ukraińskim. Następnie tabliczki na drzwiach i rozmowy telefoniczne
oraz rozmowy interesantów w języku ukraińskim. Po tej wizycie zdał
sobie sprawę, że na Ziemiach Odzyskanych tworzysz prowadzi ukraińskie struktury. Po tej wizycie zmienił o tobie zdanie i powiedział, że
wszyscy Ukraińcy są jednakowi...”. Zapytałem: „Co zyskałeś po zmianie opinii o mnie przez tow. P?”. Odpowiedział, że zależało mu, aby
wszyscy wiedzieli, że tow. P. kieruje się nienawiścią do wszystkich
Ukraińców. Odpowiedziałem mu, że mała to pociecha. Lepiej staraj
się, abyś sam był w porządku, a nie wprowadzał ludzi w błąd. Działalność UTSK jest legalna i działa w interesie całego środowiska. To
dzięki mojemu osobistemu zaangażowaniu w Biesalu ludzie zmienili stosunek do Ukraińców. Ciebie stać tylko na donosy i podjudzanie
jednego przeciw drugiemu. Nigdy nie zdobędziesz autorytetu jako
kierownik szkoły, nauczyciel i człowiek. Ty i tow. P. nie będziecie
w stanie pod każdym względem poderwać mego autorytetu. Twoi
zleceniodawcy wcześniej czy później zostawią ciebie na pastwę losu
i nie jestem pewny czy będziesz miał z tego jakąkolwiek korzyść.
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Dotychczas mój kolega korzystał z lepszych warunków pracy. Byliśmy w tym samym wieku i mieliśmy takie samo wykształcenie pedagogiczne. Ja po trudach otrzymałem pracę w szkole podstawowej w Biesalu ze względu na zapotrzebowanie na nauczyciela języka
ukraińskiego. Po wyjeździe do innej placówki dotychczasowego kierownika szkoły mogłem pełnić jedynie funkcję p.o. kierownika. To
znaczy, że jako pełniący obowiązki kierownika szkoły do pracy się
nadawałem. Jednak, jako Ukrainiec, na stanowisko kierownika nie
zasługiwałem. Pan M. T. otrzymał pracę w szkole podstawowej 3 km
od Biesala. Ten człowiek, Ukrainiec, zasłużył na stanowisko kierownika. Nigdy nie zazdrościłem ludziom stanowisk i bogactwa. Zdawałem sobie sprawę, ile wyrzeczeń i poświęceń kosztuje każdy zarobiony grosz i stanowisko.
Uczciwy człowiek poświęca się pracy i czynieniu dobra. Donosiciel
i złodziej też poświęca się, ale całkiem w innym kierunku. Człowiek
swoje osobiste poświęcenie i czyny najczęściej podsumowuje u schyłku życia. Społeczeństwo poświęcenie oraz czyny każdego człowieka
ocenia nie tylko za życia, ale i po śmierci. Problem w tym, że czasu
i dokonanych czynów dobrych czy złych, nie da się cofnąć.

Wezwanie do stawienia się w KP PZPR w Ostródzie.
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Po tej dziwnej wizycie i rozmowie z kolegą po fachu Panem M. T.,
w krótkim czasie wezwano mnie do Komitetu Powiatowego PZPR
w Ostródzie.
Ta wyjątkowa metoda wzywania mnie na rozmowy z powiatową
władzą była często stosowana. Trudno przyjąć, że te i inne wezwania
bez pieczątki i numeru nadania mają charakter pism urzędowych. Po
zgłoszeniu się w KP PZPR w Ostródzie sekretarz organizacyjny poinformował mnie, że złożono na mnie skargę. Powiedział, że 14 osób
złożyło skargę i wystąpiło z wnioskiem o zwolnienie z zawodu nauczyciela oraz członka partii. Była to kolejna skarga dotycząca prenumeraty ukraińskiej gazety „Nasze Słowo”, legalnie wydawanej w Polsce.
Następnie, że podczas zorganizowanej zabawy noworocznej „Sylwester”, w bufecie sprzedawano alkohol nieletnim. Na swoje usprawiedliwienie powiedziałem, że przyznaję się do prenumeraty „Naszego Słowa”. Jeżeli chodzi o zabawę noworoczną, to organizatorem był komitet
organizacyjny. W skład komitetu wchodziła cała elita gminy Biesal,
włącznie z sekretarzem Komitetu Gminnego PZPR. Zaliczenie mnie
do elity gminnej przyjąłem jako szczególne uznanie ze strony mieszkańców Biesala. Sprzedaż alkoholu w bufecie odbywało się na podstawie oficjalnego zezwolenia. Bufetowa na pewno nie sprzedawała alkoholu nieletnim. Prawdą jest, że na terenie gminy jest element nieletni,
ale pozaszkolny. Ten element za przyzwoleniem rodziców nie tylko
pije alkohol, ale zajmuje się kradzieżą. Mile zaskoczony jestem tym,
że tak mało zebrano podpisów, aby mnie oczernić. Z wielką satysfakcją stwierdzam, że jestem dumny z mieszkańców Biesala i okolic za
ich godną postawę wobec mojej osoby. Przekonali się, że deportowany
w ramach akcji „Wisła” Ukrainiec jest normalnym człowiekiem.
Po tej rozmowie sekretarz organizacyjny powiedział, że wszystko
rozumie. W przeciwieństwie do niego ja nic z tego nie zrozumiałem.
Na tym nasze spotkanie się skończyło. Dopiero po kilku latach przypadkowo dowiedziałem się, że otrzymałem naganę partyjną. O przebiegu rozmowy z sekretarzem KP PZPR w Ostródzie opowiedziałem
znajomym. Ci z kolei ostrzegali, abym uważał na bolszewików i szowinistów, którzy takie metody stosują do wykańczania niewygodnych im osób.
Przyznając moim kolegom rację nie mogłem zrezygnować z dalszego działania na rzecz zniewolonych rodaków w ramach akcji
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„Wisła”. Zbliżająca się konferencja wojewódzka nacechowana była
natężoną działalnością. W godzinach porannych załatwiałem sprawy organizacyjne i przygotowywanie materiałów na konferencję wojewódzką UTSK w Olsztynie. Przeprowadzałem systematyczne rozmowy w KW PZPR, Urzędzie Spraw Wewnętrznych PWRN, Kuratorium Okręgu Szkolnego, Wydziale Kultury PWRN, Wojewódzkim
Domu Kultury w Olsztynie itp. W godzinach popołudniowych jechałem w teren obsługiwać zebrania UTSK oraz załatwiać problemy dotyczące organizacji punktów nauczania języka ukraińskiego i działalności kulturalno-oświatowej. Wojewódzki aktyw społeczny nie
był w stanie załatwiać typowych spraw organizacyjnych. Członkowie
Prezydium ZW UTSK unikali wyjazdu w teren do obsługi zebrań
Kół UTSK.
Dużo czasu poświęciłem, wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury w Olsztynie, na zorganizowanie kursu dla niżej wymienionych
działaczy kulturalno-oświatowych. Bez ich szczególnego zaangażowania nie mielibyśmy sukcesów w amatorskim ruchu artystycznym:
1. Badura Maria,
Stopki,
pow. Bartoszyce.
2. Bieda Nadzieja,
Głębock,
pow. Braniewo.
3. Buśko Maria,
Bieńkowi,
pow. Braniewo.
4. Czetyrbok Dymitr,
Czarnówka,
pow. Giżycko.
5. Drozd Andrzej,
Królikowo,
pow. Kętrzyn.
6. Gbur Mikołaj,
Asuny,
pow. Kętrzyn.
7. Gil Bohdan,
Górowo Ił.,
pow. Bartoszyce.
8. Hac Maria,
Glądy,
pow. Bartoszyce.
9. Hałak Roman,
Srokowo,
pow.Kętrzyn.
10. Kapanajko Maria,
Galiny,
pow., Bartoszyce.
11. Kohut Jan,
Toprzyny,
pow., Bartoszyce.
12. Kurenda Anna,
Jarmontowo, pow., Morąg.
13. Kurowski Sławomir, Lipowo,
pow., Giżycko.
14. Lewicki Józef,
Mazuchówka, pow., Giżycko.
15. Łohin Anna,
Wołowo,
pow., Braniewo.
16. Łuczak Maria,
Ostróda,
pow., Ostróda.
17. Madej Halina,
Ruś,
pow., Morąg.
18. Małyj Anna,
Dobry,
pow., Pasłęk.
19. Malicka Stefania,
Lwowiec,
pow., Kętrzyn.
20. Ochrin Jan,
Pieniężno,
pow., Braniewo.
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21. Pakosz Michał,
Bartoszyce,
22. Podhajny Włodzimierz, Mańki,
23. Pyrczak Anastazja,
Reszel,
24. Rosypska Anna,
Sągnity,
25. Sereda Katarzyna,
Piotrowiec,
26. Smyk Jerzy,
Głębock,
27. Werbowy Bazyli,
Pęciszewo,
28. Właszyn Natalia,
Pęciszewo,
29. Wołoszyn Michał,
Smolanka,
30. Żuk Anastazja,
Reszel,
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pow., Bartoszyce.
pow., Ostróda.
pow., Biskupiec Resz.
pow., Bartoszyce.
pow., Braniewo.
pow., Braniewo.
pow., Braniewo.
pow., Braniewo.
pow., Bartoszyce.
pow., Biskupiec Resz.

Po ostatnim posiedzeniu 8 marca
1963 r. Prezydium
ZW UTSK i grupy
partyjnej, sekretarz
tej grupy prawie codziennie odwiedzał
nasze biuro. Trudno
było zrozumieć, że
etatowy pracownik
Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN
w Olsztynie przesia- Uczestnicy szkolenia kulturalno-oświatowego
duje godzinami poza w Olsztynie 1963 r. Foto: Roman Cikuj
miejscem swojej pracy. Okazało się, że w tych czasach jedni drugich kontrolowali nie tylko w biurach, ale w miejscach publicznych,
a nawet w miejscu zamieszkania. Koledzy ostrzegali mnie, abym
ostrożnie kontaktował się z bliskimi osobami, bo tak samo będą
inwigilowani.
„Opiekunowie” z KW PZPR i z Urzędu Spraw Wewnętrznych
PWRN w Olsztynie wraz z grupą partyjną przy ZW UTSK przejęli
inicjatywę w przygotowaniu i organizacji konferencji wojewódzkiej.
W pierwszej kolejności 27.04.1963 r. zorganizowano posiedzenie grupy partyjnej. Na posiedzenie zaproszono członków Prezydium ZW
UTSK oraz kierownictwo ZG UTSK w Warszawie. Na posiedzenie
przyjechał sekretarz Zarządu Głównego tow. J. Zinicz. Było to trzecie
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posiedzenie zwołane przez przedstawicieli władzy i sekretarza grupy
partyjnej. W pierwszym posiedzeniu brał udział przewodniczący ZG
UTSK Konstanty Łaszczuk, w drugim zastępca przewodniczącego
Grzegorz Bojarski. W trzecim tego rodzaju spotkaniu przewodniczący i jego zastępca zrezygnowali z brania udziału w tej farsie. Posiedzenie otworzył sekretarz Grupy partyjnej. Po przywitaniu obecnych
zapoznał z porządkiem obrad:
1. Ocena przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w UTSK.
2. Przygotowanie do wojewódzkiej konferencji UTSK.
3. Sprawy Organizacyjne.
Po zapoznaniu z porządkiem obrad sekretarz grupy partyjnej zadał następujące pytania (oryginalne zapiski z notatnika): ”...Jak wygląda sprawa przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej? Ile mamy
członków UTSK i w ogóle jak wygląda sytuacja w Towarzystwie? Jak
Towarzystwo wpływa na stabilizację swoich członków?...”.
Po zadaniu tych pytań zapadła cisza. Jedni zaczęli spoglądać na
drugich ale nikt nie zabrał głosu. Wówczas zabrałem głos ja i powiedziałem, że tow. sekretarz grupy partyjnej powinien przeczytać
informację z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej, którą otrzymał tak samo jak inni członkowie Prezydium. Jeżeli chodzi
o sytuację w Towarzystwie to jest dobra, ale mogłaby być lepsza, gdyby wszyscy działacze sumiennie wykonywali swoje obowiązki.
Po moim wystąpieniu sekretarz Grupy partyjnej dalej kontynuował swoje wystąpienie: ”...Możliwe, że te trudności wynikały z tego,
że sekretarz Roman Cikuj nie ma doświadczenia w działalności.
W związku z tym w ZW UTSK jest bardzo dużo niedociągnięć. Na
zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół UTSK powinien przyjeżdżać
jeden lub dwa dni wcześniej. Na miejscu zebranie należy odpowiednio
przygotować i zaprosić władze terenowe. Następna sprawa to Miejskie Koło UTSK w Olsztynie. Brak działalności kulturalno-oświatowej
i dokumentacji. Nic nie wiadomo, co przewodniczący Koła Miejskiego
UTSK w Olsztynie robi i jakie ma plany...”.
Następnie głos zabrał przewodniczący ZW UTSK Bogdan Radwaniecki starając się usprawiedliwić niedociągnięcia z przebiegu powiatowych konferencji UTSK: ”...Dzisiejsze posiedzenie nie zostało należycie przygotowane. Brak jest szczegółowych informacji z przebiegu
powiatowych konferencji. Osobiście nie mogę poświęcić więcej czasu

Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne…

291

na działalność w Towarzystwie. Moja praca zawodowa i inne funkcje
społeczne ograniczają możliwość wyjazdu w teren, szczególnie w celu
obsługi zebrań...”.
Obydwa wystąpienia dotyczące przebiegu konferencji powiatowych na terenie naszego województwa nie miały uzasadnienia. Przewodniczący ZW UTSK obsługiwał konferencję powiatową w Ostródzie. Nie przekazał żadnej notatki z przebiegu tej konferencji. Podobnie sekretarz grupy partyjnej obsługiwał konferencję powiatową w Kętrzynie i też nie przekazał żadnej informacji. Jeden i drugi
krytykują mnie za to, że oni nie złożyli informacji z obsługiwanych
konferencji powiatowych.
Ja obsługiwałem konferencję powiatową w Bartoszycach i złożyłem na piśmie obszerną informację. Jedyny problem dotyczył konferencji powiatowej w Pasłęku. Jeden z bardzo „aktywnych” członków
grupy partyjnej przedstawiający się jako przewodniczący ZP UTSK
w Pasłęku powiedział, że osobiście rozwiąże ten problem.
Przewodniczący ZW UTSK w swoim wystąpieniu potwierdził,
że tylko sekretarz grupy partyjnej jest w stanie pokierować pracą
ZW UTSK w Olsztynie. Nie było wątpliwości, że wykonał polecenie
przedstawiciela KW PZPR, który pełnił funkcję stałego opiekuna
UTSK. Jednocześnie dał do zrozumienia, że zrzeka się z pełnienia
obowiązków przewodniczącego ZW UTSK w Olsztynie. Natomiast
funkcję przewodniczącego zobowiązał się przekazać na wojewódzkiej konferencji.
Z kolei zabrał głos przedstawiciel KW PZPR, który stwierdził,
że: „...Na podstawie otrzymanych informacji trudno zorientować się
jak pracują koła UTSK w naszym województwie. Przewodniczący
ZW UTSK Bogdan Radwaniecki jako autorytatywna osoba powinna
w większym stopniu włączyć się do tej pracy. Roman Cikuj rzeczywiście dużo pracował, ale w teren jeździł indywidualnie, bez porozumienia z innymi osobami. W biurze są poważne niedociągnięcia i panuje
zła atmosfera. Na przykład przesyłki pocztowe kierowane są w inne
miejsca. W miesiącu maju br. chcemy przeanalizować wszystkie materiały przygotowane na konferencję wojewódzką w Olsztynie...”.
Wysłuchując tej paplaniny myślałem, że to koszmarny sen. Trudno
było się odnieść do poruszonych przez przedstawiciela władzy spraw.
Moje informacje z przebiegu kampanii wyborczej przedstawiciel KW
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PZPR otrzymał. Jeżeli czegoś nie zrozumiał, powinien oficjalnie żądać konkretnego wyjaśnienia. Chętnie takich wyjaśnień będę udzielać. Po to jest wspólne posiedzenie Grupy partyjnej i Prezydium ZW
UTSK, aby te wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Nie mogę odpowiadać za informacje przewodniczącego ZW UTSK i sekretarza grupy
partyjnej z przebiegu konferencji powiatowych w Ostródzie i Kętrzynie. Komu oni składali te informacje, nie wiem. Na tym posiedzeniu powinni powiedzieć, komu składali informację, a jeżeli nie,
to dlaczego. Za pracę w biurze odpowiadam tylko ja i nikt nie miał
prawa manipulować przesyłkami pocztowymi. Dlaczego sekretarka nie poinformowała mnie, tylko przedstawiciela KW PZPR, że jej
prywatna przesyłka została skierowana na adres miejsca zamieszkania, tego nie wiedziałem. Manipulacja z przesyłką prywatną nie
może być wykorzystywana do negatywnej oceny porządku i atmosfery w biurze. Podczas mojej nieobecności sekretarka miała obowiązek pilnować biura, odbierać telefony i z mego upoważnienia udzielać
odpowiednich informacji. W żadnym zakładzie pracy regulamin nie
zezwala pracownikowi, w tym przypadku sekretarce biura samowolnie opuszczać stanowiska pracy. Dziwię się, że Komitet Wojewódzki
PZPR w Olsztynie zajmuje się tak błahymi intrygami jak przesyłka
pocztowa. Sprawa wkrótce się wyjaśniła. Po zorganizowanym posiedzeniu Prezydium ZW UTSK 8 marca br. sekretarz grupy partyjnej
bardzo często odwiedzał nasze biuro. W otwarty sposób dawał do
zrozumienia, że to on kieruje ZW UTSK w Olsztynie. Podczas mojej nieobecności zwalniał sekretarkę, aby ten czas wykorzystywała
do załatwiania osobistych spraw. Sam w tym czasie penetrował dokumenty, które z kolei często ginęły i knuł różne intrygi. Coraz więcej osób informowało mnie, że podczas mojej nieobecności panuje
w biurze dziwna atmosfera w. Brak należytej informacji oraz ignoruje się problemy działaczy terenowych. Niektórzy członkowie Prezydium wręcz zniechęcali do podejmowania działań na rzecz ludności
ukraińskiej. Wszystkie negatywne działania na niekorzyść Towarzystwa wprowadzano z polecenia i w porozumieniu z przedstawicielami władzy wojewódzkiej.
Z kolei zabrał głos zastępca przewodniczącego ZW UTSK Jerzy
Kwiatkowski, który jedyny w uczciwy sposób powiedział na temat
aktualnej sytuacji w Towarzystwie: ”...wysiłki pracy sekretarza ZW
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UTSK Romana Cikuja przyniosły duże zmiany na lepsze. Wyniki tej
pracy można zauważyć w działalności organizacyjnej, kulturalnooświatowej i nawiązywaniu współpracy z instytucjami wspomagającymi naszą działalność. Swoją postawą w terenie tworzy dobry klimat do
wzajemnego zrozumienia się Ukraińców z miejscowym środowiskiem.
Należy wszystko zrobić, aby te wszystkie osiągnięcia znalazły swoje
miejsce w sprawozdaniu i materiałach przygotowanych na konferencję wojewódzką. Należy podkreślić to, co jest dobre i co należy zrobić
w przyszłej kadencji. W naszej działalności powinniśmy się kierować
faktami i zdrowym rozsądkiem, a nie zmyślonymi pomówieniami...”.
Był to jedyny rozsądny głos w dyskusji pomimo nacisków ze strony KW PZPR i Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie.
Następnie zabrał głos sekretarz ZG UTSK J. Zinicz, który stwierdził, że: „...informacja i wystąpienie sekretarza grupy partyjnej nie jest
pełna ani dobra. Dziwię się, że nie wspomniano ani słowa o działaczu
grupy partyjnej i członku ZW UTSK z powiatu Pasłęk. Jak mi wiadomo, przy każdej okazji zabiera głos z krytycznymi uwagami w stosunku do innych działaczy. Dotychczas sam nie wywiązał się z obowiązku
zorganizowania powiatowej konferencji UTSK na swoim terenie. Coś
tu jest nie tak, jak powinno. W tej sytuacji nie należy przejmować się
powiatami, w których nie powołano Zarządów Powiatowych UTSK.
Na te sprawy należy poświęcić więcej czasu i dobierać odpowiedzialnych działaczy. Najważniejsze, aby należycie przygotować i przeprowadzić konferencję wojewódzką w Olsztynie. Przed konferencją należy
zorganizować spotkanie z delegatami, którzy są członkami partii. Na
tym spotkaniu omówić istotne problemy i propozycje dalszej działalności ZW UTSK w Olsztynie...”.
Pomimo tego apelu władza partyjna nie dopuściła do zorganizowania takiego spotkania. Przedstawiciele władzy i ich poplecznicy
obawiali się, że większość partyjnych delegatów uczciwie ocenią dotychczasowy dorobek i poszczególnych działaczy. Dowiedziałem się,
że władza ze swoimi poplecznikami opracowuje własne metody przygotowania delegatów na konferencję wojewódzką.
Na zakończenie sekretarz grupy partyjnej przeczytał wnioski dotyczące powołania zespołów, do opracowania materiałów na wojewódzką konferencję. Przewodniczącego B. Radwanieckiego, członka PZPR oraz członka Prezydium A. K., działacza Zjednoczonego
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Stronictwa Ludowego zobowiązano do przygotowania sprawozdania
z działalności ZW UTSK w Olsztynie.
Pod nadzorem sekretarza grupy partyjnej członek Prezydium S.
D. i sekretarz Roman Cikuj zobowiązani byli przygotować referat
wprowadzający.
Przedstawione propozycjęe zostały większością głosów przyjęte
jako uchwała do realizacji. Wszystko sprytnie obmyślono, aby władze
statutowe Towarzystwa miały jak najmniej do powiedzenia. Zamiast
zwoływać plenarne posiedzenia Zarządu czy Prezydium ZW UTSK
organizowano poszerzone posiedzenia grupy partyjnej. Zaproszeni
członkowie Zarządu Wojewódzkiego włącznie z przewodniczącym
czy sekretarzem mogli zabierać głos jedynie za zgodą sekretarza grupy partyjnej. Większość terenowych działaczy nie była zorientowana
co właściwie dzieje się w ZW UTSK.
Opracowane przeze mnie sprawozdania sekretarz grupy partyjnej
zabierał i wspólnie z przedstawicielem KW PZPR i kierownictwem
Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie nanosili poprawki. Naniesione poprawki dawali przewodniczącemu do przymuszonej
akceptacji i przeczytania na konferencji wojewódzkiej. Jako etatowy
sekretarz zmuszony byłem napisać referat, który tak samo był poprawiony i przedstawiony delegatom na konferencji.
Kiedy przedstawiciele władzy z zaufanymi członkami prezydium
przeprowadzali rozmowy na temat komu partia może powierzyć
funkcję w kierownictwie ZW UTSK, ja w tym samym czasie musiałem zajmować się nie mniej ważnymi sprawami jak:
— przygotowanie i nadzór przeprowadzenia przeglądów zespołów teatralnych,
— spotkanie z maturzystami Ukraińskiego Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach, przedstawiając konkretne propozycje pracy
w poszczególnych placówkach; taka forma kontaktów z przyszłymi
nauczycielami miała ogromne znaczenie dla Towarzystwa. Młodzi
ludzie chcieli dokładnie wiedzieć, w jakich warunkach i środowisku
będą pracować oraz na jaką mogą liczyć pomoc,
— dużo czasu i pracy musiałem poświęcić na organizację występów wraz z zakwaterowaniem dla 30-osobowej grupy zespołu artystycznego UTSK z Warszawy. Do każdego powiatowego miasta
jak: Węgorzewo, Kętrzyn, Bartoszyce, Pasłęk i Ostróda trzeba było
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osobiście dojechać. Tam uzgodnić z władzami miejsce występów, powiadomienie okolicznych mieszkańców oraz zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie,
— przeprowadzenie naboru na kurs nauczycielski języka ukraińskiego w Legnicy,
— przystąpić do organizacji kursu dla działaczy kulturalno-oświatowych ukraińskiej i białoruskiej mniejszości narodowej w Olsztynie.
Podobnych spraw, nie mniej ważnych, było o wiele więcej. Aby
temu podołać, oprócz włożonego wysiłku, trzeba było mieć wyczucie i zmysł organizacyjny.
13 maja 1963 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium ZW
UTSK w Olsztynie, na którym omawiano tylko jeden temat — jak
przeprowadzić konferencję wojewódzką UTSK, aby do władz weszli
„właściwi i odpowiedzialni ludzie”. Mieli to być działacze, do których
funkcjonariusze partyjni mają pełne zaufanie. Tym samym dano do
zrozumienia, że nie wszyscy obecni członkowie ZW UTSK w Olsztynie spełniają te warunki.
Przewodniczący ZW UTSK po otwarciu posiedzenia zaproponował, aby konferencję wojewódzką przełożyć na późniejszy termin.
Przedstawiciele władzy doszli do wniosku, że nie wszyscy delegaci
są należycie poinformowani kto powinien ich reprezentować w kierownictwie ZW UTSK i otrzymać mandat delegata na krajowy zjazd.
Po tym krótkim wystąpieniu głos przekazał przedstawicielowi KW
PZPR, który przedstawił wytyczne, jak powinna być przeprowadzona
konferencja. W pierwszej kolejności należy zatwierdzić 19-osobowy
skład Wojewódzkiego Zarządu UTSK. Następnie ustalić nazwiska
i dopilnować, aby te osoby były wybrane przez delegatów na konferencji wojewódzkiej. Przed wyznaczonym terminem konferencji wojewódzkiej należy przeprowadzić rozmowę z delegatami, aby odpowiednio przygotować ich do dyskusji.
Wszystkie przedstawione propozycję zostały zaakceptowane
i przyjęte do realizacji. Dla pseudo-działaczy propozycja przedstawiciela KW PZPR była bardzo dobra i godna poparcia. Opracowany
przez tajemnicze grono skład osobowy przyszłego Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie został przyjęty bez zastrzeżeń. Wiele
z proponowanych osób nie mogło wykazać się jakąkolwiek działalnością w Towarzystwie. Jak się później dowiedziałem, wszystkie sprawy
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związane z wyborami ZW UTSK były przygotowane przez przedstawiciela KW PZPR, Kierownika Urzędu Spraw Wewnętrznych PWRN
w Olsztynie i sekretarza grupy partyjnej przy ZW UTSK. Pomimo
ich wysiłku sprawa się komplikowała, bo nie wiedzieli w jaki sposób
pozbyć się niewygodnych dla władzy działaczy.
W pierwszej kolejności mieli problem pozbycia się mojej osoby. Ze
wszystkich stron, włącznie z Zarządem Głównym UTSK w Warszawie, miałem opinię dobrego i uczciwego pracownika oraz aktywnego
działacza społecznego. W tym celu 17 maja 1963 r. ponownie zwołano posiedzenie Prezydium ZW UTSK w siedzibie KW PZPR w Olsztynie. Były to czasy, kiedy sam budynek Komitetu Wojewódzkiego
PZPR budził przerażenie dla wzywanych tam osób. Ja osobiście nie
odczuwałem strachu, bo znałem „swoje miejsce w szeregu”. Czułem
się zesłańcem akcji „Wisła” i każde znęcanie się nad moją osobą oraz
rodziną przyjmowałem jako rzecz naturalną. Rozmawiałem z wieloma osobami, które przeżyły sybirskie zesłania, łagry, Berezę Kartuską, Oświęcim, Jaworzno i inne więzienia. Wszyscy twierdzili, że tam
nie można było spodziewać się czegoś dobrego ze strony katów. Ja też
nie mogłem liczyć na tych, którzy mnie i setki tysięcy niewinnych rodaków zniewolili w ramach akcji „Wisła”. Ten, kto zdradzał swoich
rodaków, wcale na tym nie wychodził lepiej. Moja wiedza z historii,
literatury i masowego przekazu pomagała mi zrozumieć, gdzie kryje się zło, a co jest dobrem. Ta wiedza pomogła mi, moim rodzicom
oraz rodakom zachować godność człowieka.
Posiedzenie Prezydium ZW UTSK miało charakter typowego wezwania „na dywanik”. Nie tylko treść, ale sama forma tego posiedzenia była żenująca. Podrzędny partyjny biurokrata KW PZPR przeznaczony do nadzoru nad „prawidłową” działalnością Towarzystwa
wykazywał swoje sadystyczne upodobania. Siedząc za swoim biurkiem kazał rozstawić półkolem przed sobą krzesła. Następnie wskazywał, na którym krześle poszczególni członkowie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie mają zajmować miejsca.
Pomimo tego, że w tym gronie byli poplecznicy partii, to wcale nie
byli traktowani ulgowo. Członkowie Prezydium byli tak rozmieszczeni, że przewodniczący siedział na jednym krańcu półkola, a ja
na drugim. Widocznie obawiano się, że w trakcie posiedzenia będziemy mogli porozumiewać się z sobą. Ten fakt mnie rozśmieszył,
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pozostałych kolegów objął strachem. Przedstawiciel partii to zauważył i powiedział, że temat rozmowy na pewno nie będzie śmieszny. Kiedy wszyscy zajęli wskazane im miejsca, przedstawiciel KW
PZPR powiedział, że: „...zebraliśmy się w bardzo ważnej sprawie
dotyczącej przygotowania konferencji wojewódzkiej UTSK. Komitet
Wojewódzki PZPR i Urząd Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie stwierdzają, że praca i działalność sekretarza Romana Cikuja jest
niedostateczna. Chcemy aby każdy z obecnych członków Prezydium,
wypowiedział się na temat jego pracy...”.
Z zachowania członków Prezydium ZW UTSK można było zauważyć, że nie wszyscy byli przygotowani do takiej rozmowy. To
samo dotyczyło formy zajmowania stanowiska w sprawach kadrowych. Nastąpiła cisza i nikt nie odważył się pierwszy zabrać głos. Po
dłuższej przerwie zdenerwowany przedstawiciel partii zwrócił się do
przewodniczącego ZW UTSK: „...Przewodniczący, proszę odpowiedzieć na zadane pytanie!...”. Przewodniczący ZW UTSK w Olsztynie
bez przekonania drżącym głosem odpowiedział: „...Rzeczywiście nie
udał się nam sekretarz...”. I na tym był koniec odpowiedzi.
W ten sposób wskazując palcem na kolejnych członków Zarządu,
żądał potwierdzenia o mojej niedostatecznej pracy w ZW UTSK. Kolejni członkowie zgadzali się ze stanowiskiem przedstawiciela partii
i potwierdzali takimi określeniami jak: „...To prawda, nie udał się
nam Sekretarz....”.
„...Szkoda, że nam nie udał się Sekretarz...”. „...Trudno, nie udał się
nam Sekretarz...”. Ostatnim, któremu zadano to samo pytanie, był
zastępca przewodniczącego Jerzy Kwiatkowski, który odpowiedział:
„...Nie wiem, o co właściwie chodzi. Nadal uważam, że sekretarz Roman Cikuj wywiązywał się ze swoich obowiązków dobrze. Do jego
pracy i działalności z mojej strony nie było i nie ma zastrzeżeń. Tak
samo nie słyszałem o zastrzeżeniach od członków i działaczy UTSK
w terenie...”.
Przedstawiciel partii spodziewał się takiej odpowiedzi i dlatego zadał jemu to pytanie, jako ostatniemu z członków. Obawiał się,
aby wcześniejsza taka odpowiedź nie miała wpływu na pozostałych
członków. W tej sytuacji zignorował tą wypowiedź i przeszedł do
omawiania następnego tematu. Zalecił, aby w ciągu najbliższych dni
dostarczyć do zatwierdzenia w KW PZPR następujące materiały:
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— porządek obrad wojewódzkiej konferencji,
— regulamin konferencji,
— sprawozdanie z działalności ZW UTSK,
— referat sprawozdawczy,
— projekt uchwały wojewódzkiej konferencji.
Następnego dnia otrzymałem telefon, aby w ciągu dwóch dni zgłosić się na rozmowę z przewodniczącym ZG UTSK w Warszawie. Na
spotkaniu przewodniczący zarzucił mi, że nie potrafię współpracować z partią i państwowymi organami. Kategorycznie zaprzeczyłem
i powiedziałem, że towarzysze z partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych łamią podstawowe zasady socjalizmu. Przewodniczący się zdenerwował i powiedział: „...Mam Was wszystkich dosyć i postaram się
z tym wszystkim zrobić porządek...”. Na tym rozmowa się zakończyła.
Wracając pociągiem do Olsztyna miałem dużo czasu na przemyślenia. Zastanawiałem się, skąd się bierze w człowieku tyle zła i nienawiści. Doszedłem do wniosku, że moje dni na stanowisku etatowego
sekretarza są policzone. Jednak postanowiłem, że swoje obowiązki będę uczciwie wykonywał do ostatniego dnia mojej pracy w WZ
UTSK w Olsztynie.
Moje wnioski dotyczące zaproszenia na konferencję wojewódzką
przedstawiciela Kuratorium, Wydziału Kultury PWN, Wojewódzkiego Domu Kultury i Biblioteki Wojewódzkiej były odrzucane. Tak
samo nie wyrażono zgody na przedstawienie w referacie istotnych
problemów nurtujących ukraińską mniejszość na terenie naszego
województwa. Poinformowano mnie, że władza sobie życzy, aby konferencja przebiegała w duchu wdzięczności i zadowolenia ze strony
ukraińskiej mniejszości. Należy podkreślać, że ci ludzie z spróchniałych, krytych strzechą chałup przenieśli się do murowanych budynków i gospodarstw rolnych. Chociaż rzeczywistość wyglądała całkiem inaczej, to komunistyczni poplecznicy brali czynny udział w tej
obłudnej propagandzie.
Konferencja wojewódzka UTSK w Olsztynie odbyła się 9 czerwca 1963 r. W konferencji osobiście brał udział przewodniczący ZG
UTSK, który był dobrze poinformowany o problemach kadrowych
w Olsztynie. Znalazł się w trudnej sytuacji. Z jednej strony bał się
przeciwstawić partyjnej władzy, z drugiej strony nie sposób było
przemilczeć osiągnięcia ZW UTSK w Olszynie.
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W swoim wystąpieniu starał się podkreślić rolę i znaczenie partii
dla stworzenia należytych warunków dla mniejszości ukraińskiej.
Wielu delegatów zabierając głos w dyskusji zwracało uwagę na istotne problemy, które przemilczano przez przedstawicieli partii i władzy administracyjnej.
Przebieg głosowania dla partii nie całkiem był zadawalający. Delegaci pomimo nacisków wybrali mnie na członka Zarządu Wojewódzkiego i delegata III Krajowego Zjazdu UTSK. Jako pełnoprawny
członek ZW UTSK miałem możliwość pozostać na stanowisku etatowego sekretarza. Jednak KW PZPR, Urząd Spraw Wewnętrznych
PWRN i ich poplecznicy rozwiązali problem kadrowy po swojemu.
W pierwszej kolejności wybrano przewodniczącego, którym został
sekretarz grupy partyjnej przy ZW UTSK. Działacze byli przekonani, że funkcja przewodniczącego nadal pozostanie społeczna. Trudno im było uwierzyć, że dobrze zarabiający pracownik Urzędu Spraw
Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie przejdzie na niższe pobory w ZW UTSK. Dopiero po przegłosowaniu obecny przewodniczący Zarządu Głównego stwierdził, że wybrany przewodniczący ZW UTSK będzie pracował na pełnym etacie.
Jednocześnie poinformował, że etat sekretarza będzie zlikwidowany.
Władza w umiejętny sposób pozbyła się etatowego sekretarza Romana Cikuja i innych niewygodnych działaczy. Jeszcze tego samego
dnia nowo wybrany Przewodniczący zażądał przekazania mu dokumentów i kluczy od biurka. Powiedziałem, że majątek i dokumentacja musi być przekazana protokolarnie w obecności członka Prezydium i Komisji Rewizyjnej. Wówczas powiedział, że musi mieć dostęp do dokumentów i biurka, aby pisać informację z przebiegu konferencji wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o majątek to zgodził się przejąć
w późniejszym terminie. Wszystkie dokumenty wraz z kluczykami
do biurka przy świadku przekazałem. Od tego czasu bez wiedzy przewodniczącego nie miałem dostępu do żadnych dokumentów, włącznie z osobiście sporządzonymi notatkami. Jak się później okazało,
część ważnych dokumentów w tym protokołów i notatek zaginęło.
Moja osoba wcale nie była proponowana do objęcia funkcji sekretarza czy jakiegokolwiek innego stanowiska w UTSK. Sprawa była
ukartowana, aby całkowicie odsunąć mnie od działalności w Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym na terenie województwa
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Mandat na III-ci Krajowy Zjazd UTSK w Warszawie.

olsztyńskiego. Nawet delegaci i terenowi działacze nie zorientowali
się, że w perfidny sposób są manipulowani.
Wbrew przedstawicielom władzy i ich poplecznikom delegaci
wybrali mnie do Zarządu Wojewódzkiego i na delegata Krajowego
Zjazdu UTSK. Jeszcze tego samego dnia po zakończeniu konferencji wojewódzkiej wiele osób podchodziło do mnie z pytaniami. Czy
to prawda, że ja zrezygnowałem z pracy w Zarządzie Wojewódzkim
UTSK w Olsztynie? Odpowiadałem szczerze, że gdybym miał zamiar rezygnować, to w pierwszej kolejności poinformowałbym o tym
działaczy terenowych. W dyskusji powtarzane były słowa, że władza
przy pomocy sprzedajnych sługusów realizuje swoje plany całkowitego unicestwienia zesłańców akcji „Wisła”. Za wszelką cenę chcą
pozbyć się żywych świadków tego ludobójstwa. Nie zdają sobie sprawy, że ta metoda likwidacji etnicznych narodów przynosi odwrotny
skutek. Warto wgłębić się w historię, gdzie można zauważyć, że na
prochach wymordowanych etnicznych narodów zawsze dzieje się coś
złego. Rodzą się mutacje nowych chorób i ludzi. Ludzkie mutanty nie
wierzą w siły wyższe lub nadprzyrodzone. Bardzo często manipulują
znaczeniem słowa Bóg. Przewodniczący Zarządu Głównego UTSK
w Warszawie popierając stanowisko przedstawicieli władzy w bardzo
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szybkim terminie dostarczył mi wypowiedzenie. Nikogo nie interesowało moje ponowne zatrudnienie w szkole. Partyjni szowiniści
i ich poplecznicy czuli się usatysfakcjonowani udzieleniem takiej nauczki, abym zapamiętał do końca swoich dni.

Wypowiedzenie bez wskazania miejsca pracy, z którego byłem delegowany.

Ci, którzy zarzucali mi złą pracę, nie mieli odwagi, przedstawić
tego na piśmie i podpisać się. Po otrzymaniu pisma potwierdzającego
odsunięcie mnie od bezpośredniego wpływu na działalność Zarządu
Wojewódzkiego Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
w Olsztynie byłem przekonany, że będę miał spokój ze strony władzy.
Koledzy twierdzili, że jako członek Zarządu Wojewódzkiego nadal
będę zagrożeniem dla złoczyńców i szowinistów. Nie zdawałem sobie
sprawy, że w krótkim czasie osobiście przekonam się o tym. Oprócz
zwolnienia przysłano opinię, która była sprzeczną z opinią wydawaną przez Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Urząd Spraw Wewnętrznych, Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Olsztynie i sprzedajnych pseudo-działaczy.
Pewnego dnia około godziny 15-tej otrzymałem telefon z Urzędu
Spraw Wewnętrznych PWRN. Poproszono do telefonu nowo wybranego przewodniczącego ZW UTSK. Odpowiedziałem, że nie ma go
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Pisemna opinia nie potwierdzająca zarzutów przedstawicieli władzy.

w biurze i nie wiadomo, kiedy będzie. Usłyszałem, że nie szkodzi, to
proszę poczekać zaraz ktoś od nas przyjdzie i porozmawiacie. Po kilkunastu minutach przyszło dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Byli to stali „opiekunowie” ZW UTSK. Widywałem ich
rzadko, ale jeden z nich przedstawił się, jako Piotr. Drugiego koledzy nazywali „Krzywa morda”. Rzeczywiście wygląd twarzy usprawiedliwiał takie określenie. Odpowiedziałem, że nie wiem gdzie jest
przewodniczący, ale chyba już nie będzie go w biurze. Wówczas powiedzieli, że to nie szkodzi, sami porozmawiamy o konferencji. Co do
uroczystej kolacji i podsumowania, to informuję, że nie brałem w tym
udziału. Nie szkodzi odprowadzimy was do pociągu i porozmawiamy o waszej pracy. Odpowiedziałem, że nie powinno być problemu
z powtórnym zatrudnieniem w szkole. Po drodze do Dworca Zachodniego PKP zatrzymali się przy piwiarni „Nad Łyną”. Było gorąco i zaproponowali piwo. Usiedliśmy na uboczu przy stoliku i jeden z nich
przyniósł z bufetu trzy „małe” piwa. Trochę się zdziwiłem, bo moi
rozmówcy znani byli z picia piwa w dużych kuflach. Przy stoliku pytali gdzie mam zamiar pracować. Odpowiedziałem, że jestem delegowany i mam prawo wrócić na to samo stanowisko w szkole. Zapytali
czy nadal mam zamiar udzielać się w pracach na rzecz UTSK. Powiedziałem, że w działalności społecznej trudno coś planować, wszystko
zależy od potrzeb konkretnego środowiska. Przeważnie działalność
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społeczna wynika z zapotrzebowania środowiska, w którym się żyje.
Jeszcze nie dokończyłem pić swego piwa, gdy ten sam funkcjonariusz
zebrał kufle i poszedł po następne. Przyniósł następne trzy małe piwa
i był ochlapany wodą. Na pytanie, dlaczego jest taki zamoczony odpowiedział, że zabrakło kufli i sam musiał płukać. Trochę się zdziwiłem, że tak ważny funkcjonariusz sam myje kufle publicznym barze. Po wypiciu połowy następnego kufla piwa dziwnie się poczułem
i nastąpiło silne parcie na pęcherz. W tym czasie moi rozmówcy powiedzieli, że też muszą wyjść za potrzebą. Na terenie piwiarni trudno
było znaleźć toaletę. Te sprawy załatwiano pod ścianą olsztyńskiego
zamku po stronie przepływającej rzeki Łyny. Jeszcze nie doszedłem
do ściany, gdy nagle straciłem pamięć. Co się działo dalej, nie pamiętam. Dopiero po pewnym czasie odzyskałem pamięć i stwierdziłem,
że znajduję się w rzece oparty połową ciała na rosnący przybrzeżny
krzak. Jedną ręką trzymam się gałęzi, a drugą rękę trzyma nieznany mi mężczyzna i wyciąga mnie na brzeg. Kiedy mnie wyciągnął,
odprowadził kilkanaście metrów od brzegu i zostawił. W ogóle nie
zobaczyłem swoich rozmówców, gdzieś się ulotnili. Nadal miałem
problem z bólem głowy i poruszaniem się. Orientując się po układzie
słońca, utrata pamięci i dochodzenie do pełnej świadomości musiało
trwać co najmniej 3-4 godziny. Po dojściu do siebie pomału dotarłem
do Dworca Zachodniego i pociągiem wróciłem do Biesala.
Następnego dnia przeanalizowałem wszystkie szczegóły i doszedłem do wniosku, że był to typowy zamach na życie. Bardzo często
społeczeństwo dowiadywało się o metodach dokonywanych morderstw przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. W tych czasach wiele znanych i nieznanych mi osób ginęło w podejrzanych
okolicznościach.
Na podstawie tego barbarzyńskiego wydarzenia można wywnioskować, że dla szowinistów nadal stanowię zagrożenie. Swoją drogą postanowiłem zachować jak największą ostrożność. Do mieszkania zapraszałem tylko zaufane osoby. Z obcymi osobami spotykałem się w towarzystwie swoich kolegów. Jak się okazało, zachowanie szczególnej ostrożności było w pełni uzasadnione. Napotykałem się na dwuznaczne sytuacje nie tylko ze strony przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, ale i mieszkańców Biesala. Nadal kontaktowali się ze mną w pracy i bezpośrednio przychodzili do mego
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mieszkania z prośbą o pomoc. Nie wszystkie kontakty i wizyty można było zaliczyć do miana uczciwych intencji. Jednak musiałem wyczuć, gdzie, kiedy i jak mam się zachować w różnych, szczególnie
trudnych sytuacjach.
Nowe kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie
unikało wszelkich kontaktów, pomimo że byłem członkiem Zarządu.
Nawet nie zapraszano mnie na plenarne posiedzenia, co było wbrew
statutowi. Nowo wybrani członkowie kierownictwa Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie twierdzili, że wreszcie partia i Urząd
Spraw Wewnętrznych w Olsztynie ma do nich pełne zaufanie. Wówczas pytałem: jeżeli tak, to dlaczego jak ktoś przychodzi do biura,
włączacie na cały regulator radio. Odpowiadano, że przychodzą różni ludzie i czasami opowiadają głupstwa. Radia włączano po to, aby
zminimalizować podsłuch. Włączanie radia świadczy o tym, że obie
strony pomimo zaufania, nie całkiem sobie wierzyły.
Brak powiadomień o plenarnych
posiedzeniach Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie świadczyło, że
mój problem nie został do końca rozwiązany. W owym
czasie
ożeniłem
się. Okazało się, że 15.08.1964 r. Ślub Marii Macełko i Romana Cikuja
ślub cerkiewny bar- w greckokatolickiej cerkwi w Dobrym Mieście, woj.
dzo szybko rozwią- Olsztyn. Świętego sakramentu udziela ks. Teodor
zał problem dalsze- Majkowicz. Obok diak Michał Szuper.
go mego uczestnictwa w Towarzystwie. Dwa tygodnie po zawarciu
ślub otrzymałem zaproszenie na plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie. Władza pozbawiając mnie funkcji
sekretarza nadal obawiała się mego członkostwa w Zarządzie Wojewódzkim UTSK w Olsztynie. Być może dlatego, że nie wszyscy pracownicy i działacze Zarządu Głównego UTSK w Warszawie stracili
do mnie zaufanie. Redakcja „Naszego Słowa” nadal zwracała się do
mnie z prośbą o nadsyłanie materiałów do gazety.
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Pismo dotyczące dalszej współpracy z gazetą „Nasze Słowo”.

Na zwołanym 2 września 1965 r. posiedzeniu plenarnym brało udział
zaledwie 11 osób. W większości byli to członkowie z najbliższego otoczenia sekretarza grupy partyjnej i jednocześnie przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie. Ilość przybyłych członków
stanowiła ponad 50-procentową frekwencję. Podpisana lista obecności
potwierdzała ważność posiedzenia do podejmowania uchwał. Przewodniczący poprosił mnie abym usiadł przy pierwszym stoliku, aby
konsultować omawiane sprawy. Jak się później okazało, chodziło o to,
abym nie widział, kto podnosi rękę podczas głosowania.
Na wstępie przewodniczący odczytał informację o rozwoju i działalności UTSK na terenie województwa olsztyńskiego. Informacja
była lakoniczna i niezgodna ze stanem faktycznym. Następnie, bez
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wstępnego omówienia, powiedział: „...w związku z tym, że Roman Cikuj ożenił się i wziął ślub, Prezydium występuje z wnioskiem o zwolnienie go z funkcji członka Zarządu Wojewódzkiego UTSK...”. Bez jakiegokolwiek większego uzasadnienia poprosił o podniesienie ręki
z zapytaniem: „...Kto jest za...”. Nie zorientowałem się, ile osób było
za, gdyż Przewodniczący wypowiedział słowa: „...Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. Na tym posiedzenie zakończono...”.
Przewodniczący bardzo się spieszył, pomimo tego, że uczestnicy posiedzenia chcieli się dowiedzieć, dlaczego pozbawiono mnie
mandatu członka ZW UTSK. Co ma wspólnego pozbawienie Romana Cikuja mandatu w ZW UTSK z zawarciem ślubu? Dwóch
członków wtajemniczonych w przygotowaniu wniosku stwierdziło, że potajemnie brał ślub w greckokatolickiej cerkwi. Wielu pytających twierdziło, że większość żonatych osób brało religijne śluby. Dopytywali się, dlaczego brak oficjalnej informacji, kiedy i jaką
funkcję w UTSK
może pełnić grekokatolik.
Czy
inni praktykujący,
religijni wyznawcy
też są pozbawieni prawa pełnienia
funkcji w strukturach UTSK. Na te
pytania nikt nie
otrzymał sensownej odpowiedzi.
Biorąc pod uwagę wydaną przez
Zarząd Główny
UTSK w Warszawie pisemną opinię, powinno się
mnie awansować,
a nie karać.
Strona 22 Statutu UTSK z 1960 r.
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Decyzja o pozbawieniu mnie członkowska w Zarządzie Wojewódzkim UTSK w Olsztynie została podjęta przez Komitet Wojewódzki PZPR, Urząd Spraw Wewnętrznych PWRN w Olsztynie oraz
ich popleczników.
Przyznaję, że ślub brałem późnym wieczorem w greckokatolickiej
cerkwi w Dobrym Mieście. Oprócz diaka i dwóch świadków nikt nie
uczestniczył w ślubnej ceremonii. W tych czasach Cerkiew Greckokatolicka i jej wyznawcy byli prześladowani. Bardzo rzadko zdarzało się, aby „Domy Boże” innych wyznań udostępniane były dla greckokatolickich posług religijnych. Moja wiara w Boga Wszechmogącego i praktyka religijna była, jest i zawsze będzie osobistą sprawą.
Uważam, że nikt nie może i nie ma prawa zmuszać kogokolwiek do
zmiany swego wyznania. Tylko potencjalni oszuści twierdzą, że ich
wyznanie jest bliższe Bogu. Bóg Wszechmogący nie ocenia ludzi według wyznania religijnego, tylko wyłącznie po ich czynach. Wyznawcy szatana zamiast dobra, zawsze sieli nienawiść i zło.
Tak zakończyła się, 2 września 1964 r., moja bezpośrednia działalność w strukturach jedynej legalnej wówczas organizacji, Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym w Polsce. Zostałem
podstępnie usunięty przez szowinistyczny element i funkcjonariuszy
PZPR. Na dodatek utrudniano powrót, wbrew obowiązującym przepisom, do pracy w szkole.
Przedstawiane pisma potwierdzające moje oddelegowanie do pracy w UTSK, nie brane były pod uwagę. Pozbawiono mnie nie tylko
pracy, ale i mieszkania. Bardzo często przypominano mi, że tacy jak
ja w najlepszym przypadku powinni gnić w więzieniu, a nie mącić
w głowach Ukraińcom z akcji „Wisła”. Wszędzie rozgłaszano, że deportowano przestępców i banderowców.
Mając 27 lat życia, w tym pięć lat pracy w szkole i dwa lata czynnej służby wojskowej, pozbawiono mnie wszelkich środków do życia. Wydana opinia i świadectwo pracy z pieczątką Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne było jednocześnie wilczym biletem w otrzymaniu zatrudnienia oraz dalszych studiów. Wszystko,
co kojarzyło się z ukraińską nazwą, było potępiane. Bardzo często
spotykałem się z ludźmi zarażonych chorobą nienawiści do Ukraińców. Każde takie spotkanie utwierdzało mnie w przekonaniu, że
moja działalność na rzecz pokrzywdzonych deportacją Ukraińców
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była konieczna. Cała cywilizowana ludzkość wie, że bandyta to
zbrodniarz, porywacz, najeźdźca, agresor itp. Jestem dumny z moich przodków oraz rodziców, którzy nie napadali na swoich bliskich
i dalszych sąsiadów. Takich jak ja cywilizowana ludzkość zalicza do
niewinnych ofiar. W 1947 roku wraz z rodziną, sąsiadami i innymi rodakami zostaliśmy przez Ludowe Wojsko Polskie obrabowani
i deportowani w ramach akcji „Wisła”. Nasz wielopokoleniowy dobytek wraz z ziemią został przez państwo skonfiskowany. Niby za
zabicie ważnego komunistycznego zbrodniarza w stopniu generała,
który pacyfikował ukraińskie wsie. Nie mogąc zaspokoić swojej nienawistnej żądzy, rozdzielano rodziny, sąsiadów i innych bliskich rodaków. Ta ludobójcza akcja w pierwszych dniach po zakończeniu II
Wojny Światowej jest jedynym swego rodzaju barbarzyństwem. Faszyści i komuniści przynajmniej wydawali dokumenty o wszelkich
wywózkach. Nam nie wydano żadnego papierka potwierdzającego
naszą deportację.
Organizatorzy barbarzyńskiej i ludobójczej akcji „Wisła” mogą
poszczycić się szczególnym sukcesem w masowym unicestwianiu
etnicznych narodów. Przedstawiając w liczbach, to według publicznych informacji akcją „Wisła” w 1947 roku objęto ponad 200 tysięcy
Ukraińców. W 2009 roku liczba ta zmniejszyła się do około 31 tysięcy. Nawet faszystowska potęga w zamkniętych obozach nie potrafiła ukryć ludobójstwa przed światem. Połowicznym sukcesem ludobójstwa mógł się poszczycić reżim radziecki. Kilkanaście milionów
Ukraińców wymordowano głodem w tajemnicy przed światem. Ludobójstwa w łagrach nie udało się ukryć.

Wilczy bilet
Po otrzymaniu pisma z dnia 16.06.1963 r. z Zarządu Głównego UTSK
w Warszawie wypowiadającego mi pracę wraz z opinią, natychmiast
zgłosiłem się do Wydziału Oświaty PPRN w Ostródzie. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami powinienem się zgłosić do poprzedniego miejsca zatrudnienia, z którego byłem delegowany. Tam dowiedziałem się, że nie mogą mnie zatrudnić w Szkole Podstawowej
w Biesalu, gdyż wszystkie miejsca są zajęte. Poinformowano mnie, że
muszę czekać i dowiadywać się gdzie i kiedy będzie możliwość ponownego zatrudnienia na terenie powiatu ostródzkiego.
W trzech kolejnych rozmowach telefonicznych w lipcu 1963 r. informowano mnie, że brak etatu i trzeba czekać. Pomimo tych infor-

macji na początku sierpnia otrzymałem pismo, z którego wynikało,
że inspektor Wydziału Oświaty w Ostródzie nic o rozmowach nie
wie. Treść tego pisma świadczyła, że dzieje się coś niedobrego. Tym
bardziej, że pierwsza rozmowa na temat mojego powrotu do pracy w szkole była przeprowadzona z Inspektorem Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie. Natychmiast udałem się do Ostródy, aby dowiedzieć się, co się dzieje z moim
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zatrudnieniem. Na miejscu dowiedziałem się, że poszukają mi pracy
na terenie innego powiatu. Odpowiedziałem, że to niemożliwe, bo
mam pod opieką chorych rodziców. Kilka razy w tygodniu muszę
ich odwiedzać i udzielać odpowiedniej pomocy. 26.08.1963 r. odbyło
się spotkanie w Komitecie Powiatowym PZPR w Ostródzie z udziałem przedstawiciela Wydziału Oświaty. Na tym spotkaniu tak samo
przekonywano mnie, abym poszukał pracy na terenie innego powiatu. Odpowiedziałem, że powinni mnie zatrudnić na terenie powiatu Ostróda lub powiatu Olsztyn. Władza powiatowa pozostała
przy swoim stanowisku, a ja nie miałem możliwości przekonać jej,
że w ten sposób nie postępuje się z ludźmi.
Następnego dnia, 27.08.1963 r., wręczyłem osobiście pismo panu Inspektorowi Oświaty w Ostródzie, w którym żądałem pisemnego potwierdzenia podjętej decyzji w mojej sprawie. Poprosiłem o wskazanie
placówki, w której będę zatrudniony. Poinformowałem, że jeżeli otrzymam negatywną odpowiedź, będę odwoływał się do wszystkich instytucji, które zajmują się obroną praw człowieka. Moimi uwagami zawartymi w piśmie Wydział Oświaty i Kultury PPRN w Ostródzie bardziej
się zainteresował niż kilkoma osobistymi rozmowami na ten sam temat. W pierwszej kolejności otrzymałem pisemne zaproszenie z dnia
30.08.1963 r. o niezwłoczne przybycie do Wydziału Oświaty w Ostródzie. W piśmie zaznaczono, że na spotkaniu będzie omówienie dalszego stosunku służbowego. Był to sygnał, że powiatowa władza oświatowa i partyjna poważnie chce rozwiązać problem mego zatrudnienia.
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Natychmiast zgłosiłem się w Wydziale Oświaty w Ostródzie gdzie
wspólnie uzgodniliśmy gdzie i kiedy będę mógł pracować.
W pierwszej kolejności poinformowano mnie, że otrzymam urlop
bezpłatny do chwili znalezienia odpowiedniej placówki i mego ponownego zatrudnienia. Trzeba przyznać, że inspektor słowa dotrzymał. Podpisał pismo z dnia 23.09.1963 r. informujące mnie o przyznaniu rocznego bezpłatnego urlopu. Ta decyzja w pewnym sensie,
tymczasowo rozwiązała mi problem zatrudnienia i mieszkania służbowego w Biesalu.

W tym samym czasie otrzymałem pismo z dnia 24.09.1963 r. zawierające opinię dotyczącą przebiegu mego zatrudnienia. Pismo informujące o moim bezpłatnym urlopie zostało podpisane przez samego Inspektora Oświaty i Kultury PPR w Ostródzie. Natomiast załączona opinia, która jest niepełna i ma znamiona zakłamania, podpisana jest przez osobę W/z, czyli w zastępstwie. Można się domyśleć,
że pan inspektor chcąc zachować twarz i godność zawodu nauczyciela, tę formalność zlecił komuś innemu.
Takie i podobne rzeczy w zdemoralizowanych środowiskach i instytucjach państwowych zdarzały się często. Wiele osób na kierowniczych stanowiskach brudną robotę zlecali swoim poddanym.
Pisemna opinia pod względem formalnym i merytorycznym
świadczy o niskim poziomie kadry reprezentującą placówkę oświatową. W placówkach oświatowych podległych Wydziałowi Oświaty
i Kultury PPRN w Ostródzie pracowałem od 15 sierpnia 1955 r. do
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30 czerwca 1963 r. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego i otrzymaniu nakazu pracy skierowano mnie do Szkoły Podstawowej w Ulanowie, powiat Ostróda. W tej czteroklasowej placówce byłem kierownikiem, nauczycielem i z konieczności organizatorem odbudowy murowanego, spalonego budynku szkolnego. Miejscowość ta nie miała żadnych połączeń komunikacji publicznej włącznie z telefonem i energią
elektryczną. W placówce tej byłem kilkakrotnie oceniany przez wizytatorów włącznie z inspektorem Oświaty z Ostródy. Wszyscy oceniali
moją pracę pod względem zawodowym i społecznym wysoko. Szczycę się tym, że w tak trudnych warunkach osiągałem dobre wyniki
nauczania. Po za tym mam swój udział w odbudowie spalonej szkoły, doprowadzenia energii elektrycznej i w wielu innych sprawach na
rzecz dzieci i wszystkich mieszkańców. Po przejściu do pracy w Szkole Podstawowej w Biesalu każda wizytacja badająca wyniki nauczania oceniała mnie bardzo wysoko. Nieprzypadkowo Wydział Oświaty
i Kultury PPRN w Ostródzie przez kilka lat powierzał mi organizację
i prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej dla Pracujących w Biesalu.
Przez kilka lat mianowano mnie członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie szkoły podstawowej dla dorosłych.
Po wyjeździe kierownika szkoły do innej placówki Inspektorat
Oświaty powierzył mi funkcję pełniącego obowiązki kierownika
Szkoły Podstawowej w Biesalu. Oczywiście, dano mi do zrozumienia,
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że nie mogę pełnić funkcji kierownika, bo oficjalnie angażuję się
w sprawy ukraińskie.
To na wniosek Inspektoratu Oświaty powierzono mi funkcję kuratora sądowego dla nieletnich przy Sądzie Powiatowym w Olsztynie.
Można wymieniać jeszcze wiele innych funkcji, które zlecane były
przez Wydział Oświaty i Kultury PPRN w Ostródzie. Będąc sekretarzem ZW UTSK władza partyjna od samego początku przy każdej
okazji oczerniała mnie tak, jak wielu innych uczciwych i zaangażowanych działaczy.
W tej sytuacji nie miałem żadnych szans otrzymania pracy w szkole.
Zwróciłem się do przedstawiciela KW PZPR w Olsztynie o wyjaśnienie, dlaczego ignoruje się przepisy dotyczące ponownego zatrudnienia.
Powiedziałem, że w tej sprawie będę pisał do Ministerstwa Oświaty
i Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie. Wcale to nie oznaczało,
że liczyłem na jakąkolwiek pomoc. Wiedziałem natomiast, że kierownictwo struktur nadrzędnych krytycznie odnosiło się do biurokratów
niższych szczebli, skąd płyną skargi. W każdej sytuacji skarżący stawał
się zagrożeniem dla niższego stopnia funkcjonariusza.
Podczas rozmowy przedstawiciel partii z ironicznym uśmieszkiem
powiedział: „...Proszę się nie martwić, załatwimy wam pracę w Olsztynie...”. W mojej obecności podniósł słuchawkę telefonu i rozpoczął
bez żadnego przedstawiania się rozmowę: „...Mam do ciebie prośbę.
Przyjmij do pracy nauczyciela...”. Można było wywnioskować, że ten
temat wcześniej był omawiany. Po odłożeniu słuchawki przedstawiciel partii poinformował mnie, abym zgłosił się do Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie. Dodał, że w pierwszej
kolejności należy zwrócić się do zastępcy dyrektora celem przeprowadzenia konkretnej rozmowy na temat mego zatrudnienia. Jeszcze
tego samego dnia zgłosiłem się do zastępcy dyrektora Zarządu Wojewódzkiego LOK w Olsztynie, który przyjął mnie z miną niezadowolenia. Zapytał o dotychczasowy przebieg pracy oraz stopień wojskowy. Po krótkiej rozmowie poinformował mnie, że będę zatrudniony
z dniem 25 września 1963 r. na stanowisku instruktora. Podziękowałem i na tym nasze pierwsze spotkanie było zakończone.
Forma zachowania się zastępcy dyrektora wcale mnie nie zdziwiła, bo będąc w czynnej służbie wojskowej spotykałem różne charaktery przełożonych.

Wilczy bilet…

315

Dyrektorem Biura ZW LOK w Olsztynie był wojskowy w stopniu
majora. Jego kontakty z pracownikami, w tym ze mną, ograniczały
się do narad roboczych. Często z wielką uwagą wysłuchiwał moich
ustnych informacji oraz propozycji dotyczących działalności w terenie.. W dość krótkim czasie zaprzyjaźniłem się z pracownikami, którzy odnosili się do mnie przychylnie. Podczas prywatnych rozmów
zorientowałem się, że zastępca dyrektora nie jest lubiany. Ostrzegali,
że ten, kto podczas narady wewnętrznej będzie chciał coś powiedzieć
bez uzgodnienia z zastępcą dyrektora, może mieć poważne kłopoty.
Zastępca dyrektora czuwa, aby ktoś nie znalazł się mądrzejszy i nie
zajął jego stanowiska. Musiało coś w tym być, bo dyrektor, jako wojskowy w stopniu majora, inaczej odnosił się do pracowników niż zdegradowany pracownik Urzędu Bezpieczeństwa.
Pewnego dnia przyszedł do mnie brat, aby przekazać ważną wiadomość dotyczącą spraw rodzinnych. Rozmowa trwała krótko i ustaliliśmy, że po godzinach pracy spotkamy się w moim mieszkaniu. Następnego dnia z samego rana byłem wezwany do gabinetu zastępcy
dyrektora. Tam otrzymałem reprymendę za rozmowę z nieproszonymi osobami. Na dodatek kategorycznie zabronił spotykać się w z kimkolwiek na terenie biura. Kiedy informacjami o swoich spostrzeżeniach podzieliłem się ze znajomymi, dowiedziałem się, że nic dobrego
od tego człowieka nie mogę oczekiwać. Był on dla niektórych działaczy UTSK znany, ale z tej negatywnej strony. Jedynie jeden członek
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ZW UTSK w Olsztynie starał się bronić tego zastępcy. Twierdził, że
pomimo służby w UB, ten człowiek pomagał naszym rodakom. Nikogo nie przekonał, bo ci, co go znali wraz ze mną mieli całkiem inne
zdanie. Zrozumiałem, że skierowanie mnie do tej pracy było dobrze
przemyślane. Przedstawiciele partii dali mi zatrudnienie i zamknęli
drogę do odwoływania się od negatywnych decyzji władz oświatowych. Z drugiej strony chcieli sprawdzić, czy osoba na stanowisku zastępcy dyrektora wiernie im służy i wykonuje ich polecenia.
Pomimo tego, że nakładano na mnie bardzo dużo obowiązków
w pracy, zawsze udawało mi się z nich wywiązać. W okresie jesienno-zimowym przeprowadzano remanenty we wszystkich podległych
jednostkach w terenie. Liga Obrony Kraju posiadała duży majątek,
z którego systematycznie trzeba było się rozliczać.
Zauważyłem, że podczas narad roboczych zastępca dyrektora
bardzo się denerwuje, kiedy dyrektor biura akceptuje moje wnioski
i propozycje. Czułem, że moja sytuacja nie jest najlepsza. Rzeczywistość okazała się bardziej brutalna niż tego się spodziewałem. Po
dwóch miesiącach pracy rozwiązano ze mną umowę o pracę. Okazało się, że przedstawiciel KW PZPR z zastępcą dyrektora Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Olsztynie byli w zmowie.
Dali do zrozumienia, że ludzie naznaczeni akcją „Wisła” nie mogą

Wilczy bilet…

317

mieć takiego samego prawa obywatelskiego jak inni. Nawet przeciętni więźniowie mieli większe możliwości korzystania z oświaty, pracy
i wszystkich zdobyczy socjalnych niż ja.
Jednak nie udało się panu zastępcy dyrektora sfałszować mojej
opinii, do czego tak bardzo dążył. Zatrudniał mnie, bo rzeczywiście
potrzebny był pracownik do żmudnej pracy przeprowadzenia inwentaryzacji majątku. Nie poinformowano mnie, z jakich przyczyn zostaje rozwiązana umowa o pracę w tak krótkim terminie.
Dyrektor biura nie pozwolił, aby ktoś inny, nieupoważniony, wydawał i podpisywał się pod opinią pracownika. Wydana opinia ułatwiła mi poszukiwanie pracy bez przedstawiania dokumentów zatrudnienia z nazwą Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Nie musiałem korzystać ze świadectwa pracy i opinii z Zarządu
Głównego UTSK. Podczas poszukiwania pracy i przedstawieniu dokumentów z nazwą ukraińskie nawet nie chciano ze mną rozmawiać.
Jak już wspominałem był to dla mnie wilczy bilet.

Związek Zawodowy
Pracowników Leśnych
Bardzo często przy różnych okazjach wysoko postawieni funkcjonariusze partyjni i państwowi bez skrępowania twierdzili, że zesłańcy
akcji „Wisła” mogą być zatrudniani tylko przy pracach fizycznych.
Najlepiej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, gdzie będą mieli
właściwy nadzór. Mogą jeszcze pracować w przydzielonych bez prawa
własności gospodarstwach rolnych oddalonych od miast. Tak, żeby
ich nie korciło przenieść się do miasta. Taką życiową perspektywę
proponowali mi przedstawiciele władzy powiatowej w Ostródzie oraz
wojewódzkiej w Olsztynie. Wcale tym się nie przejąłem, bo pochodzę
ze wsi. Zawsze czułem sentyment do wsi i żyjących tam ludzi. Jednak
nieobojętne mi było, że mieszkańców wsi uważano za coś gorszego.
Wszystko to umacniało mnie w przekonaniu, że inteligencja wiejska
powinna bronić interesów wiejskiej społeczności.
Pewnego dnia, będąc u rodziców, przyszła do naszego domu żona
pracownika leśnego. W miejscowości Witulty było leśnictwo, które
zatrudniało między innymi pracowników fizycznych. Kobieta chciała
się dowiedzieć, jakie formalności należy załatwić, aby chorego męża
wysłać do sanatorium. Odpowiedziałem, że dowiem się i przekażę,
co należy zrobić w tej sprawie. Następnego dnia, będąc w Olsztynie,
spotkałem znajomego lekarza, który skierował mnie do związków
zawodowych, aby otrzymać szczegółowych informacji.
W pierwszej kolejności odwiedziłem biuro Zarządu Okręgu
Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego w Olsztynie. Tam sekretarka skierowała mnie do przewodniczącego. Po wejściu do gabinetu przewodniczącego powiedziałem, że pracownik leśny ze względu na stan zdrowia chce skorzystać z sanatorium. Zapytałem, jakie są możliwości otrzymania skierowania sanatoryjnego i jakie dokumenty należy dostarczyć. Przewodniczący poinformował, że należy pobrać wniosek od lekarza rejonowego i z załącznikami dostarczyć do ich biura. A dalej czekać na powiadomienie
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o przyznanym skierowaniu. Dodał, że chwilowo są problemy, gdyż
pracownik do spraw socjalnych zwolnił się z pracy i w tej chwili trudno powiedzieć, w jakim terminie otrzyma skierowanie. Obecnie szukamy odpowiedniego pracownika do spraw socjalnych, kulturalnooświatowych i sportowo-turystycznych w jednej osobie. Powiedziałem, że póki nie znajdą odpowiedniej osoby to mogę przyjąć tę pracę,
bo jestem nauczycielem, a ruch służbowy nauczycieli zakończył się.
Nawet nie wiem, kiedy dla mnie znajdą wolny etat. Teraz jestem, jako
nauczyciel, na urlopie bezpłatnym. Zatrudnienie w Zarządzie Wojewódzkim LOK kończy się 30 listopada 1963 r. Po uważnym wysłuchaniu mojej informacji przewodniczący powiedział, że zasięg obowiązków jest szeroki, ale możliwy do wykonania i każdy nauczyciel
powinien sobie z tym poradzić. Dał do zrozumienia, że akceptuje
moją propozycję dotyczącą zatrudnienia.
Następnego dnia przyniosłem podanie wraz z opinią Dyrektora
Biura ZW LOK w Olsztynie. Z kolei przewodniczący zwołał Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu ZZPLiPD w Olsztynie, na którym
pozytywnie ustosunkowano się do mojej prośby. Podanie wraz ze
stanowiskiem Prezydium przekazano do Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego
w Warszawie. Po kilku dniach otrzymałem z Warszawy pozytywną
odpowiedź o moim zatrudnieniu. Cała operacja mego zatrudnienia
odbywała się bez rozgłosu i bez wiedzy nie tylko władz wojewódzkich, ale i najbliższych znajomych. Stanowisko instruktora do spraw
socjalnych nie musiało być uzgadniane z Komitetem Wojewódzkim
PZPR. Moi partyjni „opiekunowie” nie wiedzieli gdzie i kiedy złożyłem podanie o zatrudnienie. W Zarządzie Okręgu ZZPLiPD w Olsztynie spotkałem życzliwych ludzi, a przede wszystkim przewodniczącego Jana Wieremieja i sekretarza Kazimierza Czaplę. Codziennie
wspierała mnie sekretarka Joanna Wyrzykowska oraz instruktorzy
Stanisław Gawroński i inni. Przewodniczący, sekretarka i pan Stanisław pochodzili z Wołynia, a sekretarz z centralnej Polski. Związki
zawodowe nawet w tych trudnych czasach socjalistycznego ustroju
starały się zachować samodzielność. W miarę swych możliwości bronili interesów pracowniczych.
Dużo zależało od postawy ludzi na różnych szczeblach, którzy kierowali tym związkiem. Kierownictwo i pracownicy Zarządu Okręgu
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Zw. Zaw. Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego w Olsztynie przyjęli mnie z szacunkiem i powagą. Byłem mile zaskoczony ich
ciągłym zwracaniem uwagi na utrzymaniu i podnoszeniu autorytetu
instytucji. Swoją postawą, pracą i zaangażowaniem udowadniali, że
są potrzebni pracownikom i członkom ich rodzin. W tej instytucji
nie prowadzono rozmów oczerniających Ukraińców lub inne narodowości i wyznania.

Otrzymane pisma dotyczące mego zatrudnienia.
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W bardzo krótkim czasie opracowałem program działania i plan
pracy na 1964 r. Szczególną uwagę zwróciłem na rozwój działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej i socjalno-bytowej.
Do programu dołączyłem plany pracy, które zostały zatwierdzone na
posiedzeniu Prezydium ZO ZZPLiPD w Olsztynie.
W teren jeździłem w zależności od sytuacji i potrzeb. Jeżeli zachodziła potrzeba wyjazdu do kilku miejsc na raz, to sam decydowałem
gdzie i kiedy pojadę. W bardzo krótkim czasie sprawy, które mi powierzono, były systematycznie rozwiązywane.
Moje bezpośrednie kontakty w zakładach pracy przyjmowane były
przez pracowników i kierownictwo z uznaniem. Miałem swój udział
w budowie i organizacji Domu Kultury w Wyknie, w Nadleśnictwie
Koniuszyn, pierwszej tego rodzaju placówki w województwie. Prawdopodobnie był to pierwszy Leśniczy Dom Kultury w kraju. W tym
Domu Kultury przy różnych okazjach można było usłyszeć ukraińskie piosenki i kolędy. Uważam, że był to nasz wspólny sukces na
rzecz zatrudnionych tam ludzi i okolicznych mieszkańców.
Organizowałem spartakiady sportowe, wycieczki oraz imprezy kulturalno-oświatowe. Do najbardziej udanych należy zaliczyć imprezy
pod hasłem „Las skarbem narodu”. Nie mniej udane były imprezy turystyczne jak np. wycieczki do Krakowa i okolic. Na odcinku działalności sportowej, uczestnictwo w krajowej spartakiadzie w Koszalinie.
Od
samego
początku
podjęcia pracy
udawało mi się
zdobywać odpowiednią ilość
skierowań sanatoryjnych dla
potrzebujących
pracow ników
i członków ich
rodzin. Moja Czołowi działacze sportowi ZO ZZPLi PD w Olsztypraca i działal- nie podczas przemarszu ulicami Koszalina. Archiwum
ność społeczna własne.
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była doceniana nie tylko przez pracowników i członków ich rodzin,
ale i kierownictwo w Olsztynie i w Warszawie.
Za podobne osiągnięcia w ZW UTSK w Olsztynie byłem potępiany przez władze i sprzedajnych pseudo-działaczy. W tej bardzo
ważnej związkowej instancji nikt nie dopytywał czy podczas zawarcia związku małżeńskiego 15 sierpnia 1964 r. brałem ślub kościelny.
Ślub braliśmy późnym wieczorem, gdyż w tych czasach posługi
religijne szczególnie grecko-katolickie były zwalczane. Po zawarciu
związku małżeńskiego negatywny stosunek władz oświatowych nie
oszczędził mojej żony i w ogóle rodziny.
Moje i mojej żony podania o zatrudnienie w okolicach miejsca
zamieszkania zawsze były załatwiane negatywnie. W tym systemie
i mentalności urzędników za czyny męża winę ponosi żona i odwrotnie. Jak się dobrze przyjrzeć, to całe pokolenia przed i po narodzeniu.

Inspektorat Oświaty w Ostródzie nie zgodził się zatrudnić moją
żonę w szkole w Biesalu ani na terenie powiatu, pomimo tego, że
były miejsca. Na nasze pisemne podania zawsze otrzymywaliśmy negatywną odpowiedź. Dawali do zrozumienia, że ja i moja
rodzina zawsze będziemy mieli problemy nie tylko z pracą, ale
i z mieszkaniem.
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Długo nie musiałem czekać. Otrzymałem na piśmie decyzję o rozwiązaniu „stosunku służbowego z powodu „samowolnego uchylania
się od pracy”. Nieważne, że wielokrotnie zwracałem się na piśmie
i ustnie o ponowne zatrudnienie w szkole.

Jak widać nie wszyscy przedstawiciele władzy oświatowej w Ostródzie byli jednomyślni w podjęciu decyzji. Pan inspektor szkolny, podobnie jak wydanej wcześniej opinii dotyczącej mojej pracy, osobiście nie podpisywał. Można wnioskować, że ten państwowy urzędnik
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miał ludzkie sumienie. Podpisywanie dokumentów opartych na
kłamstwie było ryzykowne tak pod względem moralnym jak osobistą odpowiedzialnością.
Pismo pokazałem kolegom, którzy wiedzieli o moich staraniach
dotyczących ponownego zatrudnienia w szkole. Obrócili wszystko
w żart. Powiedzieli, że to nie jest najgorsze, bo w miejscu „samowolnego uchylania się” mogli posądzić o zamach na władzę ludową. „Już
jako 10-letni młodzieniec w 1947 r. byłeś podejrzany o zabicie generała i ukarany zesłaniem w ramach akcji „Wisła”. Jako recydywista
musisz się liczyć z karą śmierci i to nie w rzece Łyna. W najlepszym
wypadku przez rozstrzelanie w czasie ucieczki”. Jednak ten makabryczny żart nie napawał optymizmem.
Nadal istniał problem zatrudnienia żony i utrzymanie mieszkania
służbowego. Władza powiatowa dobrze wiedziała, że ma argumenty do usunięcia mnie z terenu swego powiatu. Jak się dowiedziałem,
były zakłady między gorliwymi szowinistami dotyczące mego usunięcia z ich terenu. Po powrocie z pracy w skrzynce pocztowej leżały anonimowe pogróżki, urzędowe odmowy zatrudnienia i polecenia opuszczenia mieszkania. Byli tacy, którzy oficjalnie twierdzili, że
za sprawy ukraińskie otrzymałem to, co mi się należało. Większość
mieszkańców Biesala i okolic nie wykazywała nienawiści do mnie
z powodu narodowości czy wyznania. Jednak ta obłudna i nietolerancyjna mniejszość miała korzystne warunki do wyżycia się nad
takimi jak ja.
Kierownictwo Zarządu Okręgu ZZPL i PD w Olsztynie oraz kilka najbliższych osób wiedziało o mojej pracy w ZW UTSK, ale nigdy
nie robiono mi z tego powodu zarzutów. Koledzy w pracy odnosili
się do mnie z powagą i szacunkiem. Byli zadowoleni z moich wyników w pracy, co wpływało pozytywnie na całokształt oceny Zarządu
Okręgu ZZPLiPD w Olsztynie.
Był to mój czwarty zakład pracy, ale pierwszy, który miał odwagę oficjalnie dać mi na piśmie pozytywną ocenę i podziękowanie
wraz z nagrodą finansową. Poprzednie trzy instytucje, chociaż wyniki miałem tak samo dobre, w „nagrodę” wyrzucały mnie z pracy.
Nie liczy się forma rozwiązania umowy o pracę czy wydana pisemna opinia. Liczy się fakt podejścia do ludzkiej uczciwości. Zło zawsze
będzie złem. Dobro zawsze będzie dobrem.
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Nadal istniał problem zatrudnienia żony i utrzymania mieszkania.
Swoimi osobistymi problemami nie chciałem obciążać kierownictwa
swego zakładu pracy. Nawet z tego względu, żeby nie mieszać skutków mego ukraińskiego zaangażowania z nową pracą. W tej trudnej
i skomplikowanej sytuacji pomogli mi przyjaciele środowiska olsztyńskiego. Wspólnie z przyjaciółmi rozpoczęliśmy prywatnie szukać
pracy dla żony na terenie powiatu olsztyńskiego.
Próba dalszych rozmów i starań z władzami powiatu ostródzkiego
na temat zatrudnienia żony i utrzymania mieszkania zakończyła się
fiaskiem. Władze były niewzruszone i wiedziały, że mając zatrudnienie
w związkach zawodowych, nie będę ubiegał się o ponowne zatrudnienie
w szkolnictwie. Wspólnie z przyjaciółmi postanowiliśmy w pierwszej
kolejności szukać pracy dla żony na własną rękę. Podczas tych poszukiwań ukrywałem, że pracowałem w Zarządzie Wojewódzkim UTSK.
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Taka informacja mogłaby tylko zaszkodzić, a nie pomóc. Nawet uczciwi urzędnicy unikali udzielenia pomocy Ukraińcom. Wiedzieli, że za
taką pomoc będą mieli poważne kłopoty ze strony swoich przełożonych. Na pytanie gdzie pracuję, mówiłem prawdę, że jestem pracownikiem Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Leśnych
i Przemysłu Drzewnego w Olsztynie.
Chociaż Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Olsztynie nie zgodził się na zatrudnienie żony na swoim terenie,
to jeden z pracowników obiecał, że poszuka odpowiedniego miejsca
w szkole. Moi koledzy powiedzieli, że trzeba czekać, bo sprawa zatrudnienia w szkole będzie możliwa. Dla mnie i dla żony ta wiadomość była pocieszającą, bo coraz częściej byłem wzywany do opuszczenia mieszkania w Biesalu.

Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu otrzymaliśmy wiadomość, że
będzie wolne miejsce w Szkole Podstawowej w podolsztyńskiej wsi
Zalbki. Otrzymaliśmy instrukcję o ponowne napisanie podania z odpowiednim uzasadnieniem do Wydziału Oświaty PPRN w Olsztynie.
Podczas rozmowy z inspektorem oświaty zapewniłem, że mieszkania w tej miejscowości będziemy szukać na własną rękę. Był to bardzo ważny argument, bo odmowa zatrudnienia uwarunkowana była
brakiem mieszkania. Przyjaciele po przeprowadzeniu rozeznania
poinformowali, z kim i gdzie jest możliwość wynajęcia mieszkania.

Związek Zawodowy Pracowników Leśnych…

327

Po załatwieniu tych wszystkich spraw łatwiej znosiliśmy groźby siłowego wyrzucenia z mieszkania w Biesalu.
W tym czasie Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych
w Olsztynie, doceniając moje wyniki pracy i działalność społeczną
w Zarządzie Okręgu ZZPLiPD powołała mnie w skład zespołu do
spraw kultury i oświaty. Decyzja ta była dla mnie nie tylko wyróżnieniem, ale stwarzała lepszą perspektywę dalszej egzystencji.
Miałem możliwość kontaktu ze wszystkimi Zarządami Okręgu Związków Zawodowych i innymi organizacyjnymi strukturami związków zawodowych na terenie całego województwa. Bardzo
często przychodzili do mnie ludzie z różnymi skargami i prośbami
o pomoc. Wielu znajomych działaczy związkowych uczciwie podchodziło do spraw związanych z warunkami pracy i życia pracowników oraz członków ich rodzin. Nawet kierownictwo zakładów pracy,
które znajdowało się w nomenklaturze partii, nie było tolerowane za
łamanie przepisów prawa pracy.
Wielu działaczy związków zawodowych godziło się bezinteresownie pomagać w rozwoju działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-turystycznej. Przy okazji różnych narad i spotkań przedstawiciele zakładów pracy i środowisk wiejskich składali podziękowania za
udzieloną pomoc. Wiadomo, że ta forma działalności odbywała się
po godzinach pracy oraz w niedziele i święta.
Za działalność po godzinach pracy i w wolnych dniach od pracy
nie otrzymywałem żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Jednak
czułem się usatysfakcjonowany, gdyż przy tej okazji miałem możliwość pomagania swoim rodakom.
W bardzo krótkim czasie moja praca i działalność społeczna na
rzecz pracowników, członków ich rodzin i środowisk wiejskich została pozytywnie doceniona. Kierownictwo Wojewódzkiej Komisji
Związków Zawodowych w Olsztynie na wniosek działaczy terenowych złożyło ustne i pisemne podziękowanie wraz z nagrodą pieniężną. O tych podziękowaniach wspominam dlatego, że na swojej
drodze życiowej spotykałem także uczciwych ludzi.
Jednak w tym samym czasie otrzymałem wezwanie z dnia 3 maja
1965 r. o opuszczenie mieszkania. Decyzja Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej w Biesalu była uzgodniona z Komitetem Powiatowym PZPR i Wydziałem Oświaty PPRN w Ostródzie. Szowinistyczny
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element przy każdej okazji przypominał mi, że jestem niewolnikiem
i nie mam prawa czuć się normalnym człowiekiem. Ja udowadniałem, że w każdym miejscu i w każdej sytuacji, nawet na zesłaniu, zachowam godność człowieka. Z kolei przedstawiciele władzy stawiali
za wzór zesłańców akcji „Wisła”, którzy wyrzekli się swego pochodzenia, religii i swoich przodków. Zawsze odpowiadałem, że gdybym
tak postąpił, straciłbym wiarygodność wśród ludzi. Szkalowanie zesłańców akcji „Wisła” i w ogóle Ukraińców nic dobrego nikomu nie
przyniesie. Wiele osób zadawało pytania, dlaczego nie wspierałem
komunistycznego reżimu. Władza tego ustroju zapewniłaby mi nie
tylko pracę, ale mieszkanie i jako taką egzystencje na przyszłość. Odpowiadałem, że oni nikomu nie mogą zapewnić przyszłości, bo sami
na lepszą nie mogą liczyć. Każda ideologia, każdy państwowy ustrój
oparty na kłamstwie i obłudzie wcześniej czy później zniknie, a ich
poplecznicy pozostaną w piekielnej otchłani. Moja godność w ogóle
nie pozwala być donosicielem i zdrajcą, tym bardziej swego narodu.

Po otrzymaniu wezwania do opuszczenia mieszkania pojechałem
do Ostródy i tam przy pomocy przyjaciół złożyłem odwołanie. Zaznaczyłem, że w ciągu kilku tygodni opuszczę mieszkanie. Słowa dotrzymałem. Żona otrzymała pracę w Szkole Podstawowej Zalbki pow.
Olsztyn. Tam też wynajęliśmy mieszkanie.
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Mieszkańcy i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zalbkach koło
Olsztyna przyjęli nas życzliwie. My ze swej strony od pierwszych
dni pobytu włączyliśmy się do rozwiązywania problemów, których
jak w każdym środowisku nie brakowało. W bardzo krótkim czasie
zdobyliśmy zaufanie oraz opinie, jako ludzi uczciwych, życzliwych
i pracowitych.

Pomimo takiego zaufania nie ryzykowaliśmy rozgłaszania naszego ukraińskiego pochodzenia wśród mieszkańców wsi i okolic. Tylko w Urzędzie Gminy Dywity wpisaliśmy „narodowość ukraińska”
w druku meldunkowym. Tak samo podczas obchodu „po kolędzie”
miejscowego rzymsko-katolickiego proboszcza poinformowaliśmy
o swoim greckokatolickim wyznaniu. Znając dotychczasowe realia
i życiowe doświadczenia zdawaliśmy sobie sprawę, że te wpisy nic
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dobrego nam nie przyniosą. Nienawiść do Ukraińców była ciągle
podsycana i nikt nie mógł odpowiedzieć, dlaczego.
Najgorsze było to, że władza oficjalnie twierdziła, że ta nienawiść
rodzi się wśród społeczeństwa. Natomiast nic nie mówi się o odgórnej polityce siania nienawiści. Nienawiść do mojej działalności na
rzecz Ukraińców była podsycana przez funkcjonariuszy partyjnych
i służb specjalnych. Takie metody prowadzenia polityki chętnie były
wspierane przez wszelkiej maści szowinistów i zwyrodnialców.
Praca w Zarządzie Okręgu Związku Zawodowego Pracowników
Leśnych i Przemysłu Drzewnego w Olsztynie przebiegała w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Pracownicy i działacze starali się jak
najlepiej wywiązywać ze swoich obowiązków wobec pracowników
i członków ich rodzin.
Wyniki mojej pracy i działalności społecznej coraz częściej pozytywnie oceniane były przez Zarząd Główny ZZ PLiPD w Warszawie
oraz Wojewódzką Komisję Związków Zawodowych w Olsztynie. Na
jednym ze spotkań działaczy kulturalno-oświatowych kolega poinformował mnie, że w Zarządzie Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Olsztynie będzie wolny etat instruktora ds.
kultury i oświaty. Przekonywał, abym przyjął tą funkcję. Wprawdzie
pracy będzie więcej, ale zarobki w porównaniu do obecnych o wiele
większe. Odpowiedziałem, że w ciągu dwóch dni dam odpowiedź. Po
zastanowieniu się stwierdziłem, że wysokość zarobków dla młodego
małżeństwa też ma swoje uzasadnienie.
Dochodziła bardzo ważna sprawa kontaktów z deportowaną w ramach akcji „Wisła” ludnością ukraińską. Bardzo dużo Ukraińców
osadzano w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Ci ludzie byli
pod większym pręgierzem od tych, których osadzono na indywidualnych gospodarstwach rolnych. Bardzo dużo osób pracujących w zakładach uspołecznionego rolnictwa zwracało się do mnie o wszelkiego rodzaju pomoc. Najwięcej spraw dotyczyło stosunku pracy i płacy,
mieszkań oraz spraw socjalnych. Bardzo często należne płace, czas
pracy, warunki mieszkaniowe i socjalno-bytowe uzależnione były
od humoru brygadzisty czy kierownika zakładu. W takich okolicznościach, jako pracownik związku zawodowego jednej branży, nie
mogłem wtrącać się w sprawy pracownicze innej związkowej branży.
Jednak były to szczególne argumenty, które przemawiały za tym, aby
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przejść do pracy w Zarządzie Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Olsztynie.
W tych czasach rozwijało się współzawodnictwo na odcinku kultury, oświaty, sportu i wielu innych dziedzinach przyjętych w programach Centralnej Rady Związków Zawodowych w Warszawie. Kierownictwa branżowych związków zawodowych starały się otrzymać
jak najlepszą ocenę w tej rywalizacji. Chociaż stanowiska kierownicze w związkach zawodowych musiały być uzgadniane z poszczególnymi Komitetami PZPR, to kandydaci musieli zadbać jeszcze
o wsparcie załóg pracowniczych. Pomimo tego, że wybory i głosowanie były dalekie od formy demokratycznej, to nie zawsze kandydat
partyjny otrzymywał w głosowaniu odpowiednią ilość głosów. Komunistyczny reżim nie był w stanie stłumić głosów niezadowolenia
pracowników bezpośrednio w zakładach pracy. W zasadzie funkcjonariusze partyjni unikali bezpośrednich spotkań z załogami pracowniczymi. W takich spotkaniach i w obsłudze zebrań związkowych
uczestniczyli przedstawiciele nadrzędnych instancji związkowych.
Kierownictwo struktur związkowych na szczeblu wojewódzkim, aby
mieć poparcie ze strony załóg, starało się czymś zaimponować na
rzecz pracowników swojej branży. W pierwszej kolejności potrzebni
im byli odpowiedni ludzie, którzy potrafią rozwiązywać trudne problemy w zakładach pracy.
W bardzo krótkim czasie dałem się poznać jako działacz społeczny z odpowiednim przygotowaniem w dziedzinie kultury, oświaty i spraw socjalnych. Moja rozmowa na temat zatrudnienia z przewodniczącym Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników
Rolnictwa w Olsztynie Aleksym Duchem była w zasadzie konkretna
i krótka. Na wstępie naszej rozmowy powiedział, że zna moje osiągnięcia w Zarządzie Okręgu ZZ PLiPD w Olsztynie. Następnie zapytał, dlaczego odchodzę pomimo tak dobrej atmosfery w związkach
zawodowych leśnictwa. Odpowiedziałem, że jest to mały związek,
a tym samym możliwości finansowe przeznaczone na pobory pracowników jeszcze mniejsze. Powiedział, że to prawda, bo struktury
związkowe utrzymują się ze składek.
Następnie zapytał, jeżeli mnie zatrudni, od czego zacznę swoją
pracę. Odpowiedziałem, że od opracowania programu na najbliższe lata i systematycznej realizacji przedstawionych tam założeń.
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Podstawą opracowanego programu powinna być „Poprawa warunków pracy w przedsiębiorstwach rolnych”. Zauważyłem, że ta odpowiedź pozytywnie zaskoczyła przewodniczącego.
Powiedział, że mogę przyjść do pracy nawet jutro. Prezydium Zarządu Okręgu ZZPR z pewnością zaakceptuje, a Zarząd Główny
ZZPR w Warszawie zatwierdzi wniosek o zatrudnienie w naszej instancji z odpowiednim wynagrodzeniem.
Pracownicy przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych żądali sprawozdań z realizacji układów zbiorowych pracy oraz poprawy
warunków socjalno-bytowych. Przedstawiciele władzy partyjnej i administracyjnej unikali bezpośrednich spotkań z robotnikami, nawet
na zebraniach związkowych. Jednak chętnie brali udział w konferencjach sprawozdawczo-wyborczych powiatowych i wojewódzkich
struktur związków zawodowych. Na konferencjach tych obciążali
działaczy związkowych za wszystkie niepowodzenia nie tylko w zakładach pracy, ale w ogóle w kraju.
Etatowy funkcjonariusz związkowy chcąc utrzymać się na stanowisku nie tylko musiał dobrze kombinować, aby nie narazić się partyjnemu dygnitarzowi i jednocześnie być przekonywującym dla robotników. Rozsądny przewodniczący Zarządu Okręgu Związków Zawodowych starał się mieć takiego pracownika, który będzie w stanie coś dobrego zrobić na rzecz swoich członków w zakładach pracy.
Przekazywani im pracownicy z odrzutu partyjnego czy służb specjalnych przynosili więcej strat niż pożytku. Ci pracownicy przyzwyczajeni byli do przywilejów, a nie do rzetelnej i uczciwej pracy. Dlatego
o wolnych etatach nie mówiło się głośno, aby władza partyjna nie
podrzuciła swego kandydata do pracy. W tych czasach partii niczego się nie odmawiało. Tak się złożyło, że ani mnie ani przewodniczącemu Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie nie zależało na rozgłosie
o naszych postanowieniach. Rozmowa ze mną była bardzo krótka,
konkretna i z propozycją natychmiastowego zatrudnienia.
Przeprosiłem Kierownictwo Zarządu Okręgu ZZPLiPD w Olsztynie i pracowników za swoją decyzję przejścia do pracy w Zarządzie
Okręgu Zw. Zaw. Pracowników Rolnictwa. Pomimo okazania zrozumienia przewodniczący Jan Wieremiej i sekretarz Kazimierz Czapla
dali mi warunek. Na swoje miejsce mam przedstawić odpowiedniego
kandydata, który będzie w stanie zrealizować opracowany program
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działania. Jeżeli tego nie zrobię, prezydium nie wyrazi zgody na rozwiązanie umowy o pracy, na zasadzie porozumienia stron między
zakładami pracy. Zdawałem sobie sprawę, że nie mogę zawieść tych,
którzy pomogli mi w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dali pracę,
pomogli w zatrudnieniu mojej żony i znaleźć mieszkanie. Takiej oceny i zaufania do mojej osoby nie spodziewałem się. Była to dla mnie
największa nagroda ze strony zwykłych i uczciwych ludzi.
Obiecałem, że ich nie zawiodę. Powołanie Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy Zarządzie Okręgu ZZPLiPD w Olsztynie, która
pomagała opracować program działania i jego realizację, okazała się pomocna w mojej dalszej pracy. Na członków komisji dobierałem ludzi uczciwych, pracowitych, zaangażowanych społecznie
i co najważniejsze, wrażliwych na ludzką krzywdę. W gronie moich znajomych, przyjaciół i rodaków takich ludzi nie brakowało.
Bez większego problemu udało się spełnić postawiony mi warunek
dotyczący rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron
między zakładami pracy. Był to mój rodak i jednocześnie aktywny członek Komisji ds. Socjalno-Bytowych przy Zarządzie Okręgu
ZZPLiPD w Olsztynie. Mój kandydat bez problemu został zaakceptowany przez władze związkowe i zatrudniony zgodnie z naszą
umową. Należy dodać, że mój kandydat należycie wywiązywał się
ze swoich obowiązków aż do przejścia na emeryturę. Ja natomiast
byłem zadowolony, że moja kandydatura była trafna i nie zawiodłem tych, którzy mi zaufali.

Związek Zawodowy
Pracowników Rolnictwa
Po rozmowach z Przewodniczącym Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie Aleksym Duchem sprawy potoczyły się bardzo szybko, bo już
od 1 grudnia 1965 r. byłem zatrudniony w Zarządzie Okręgu ZZPR
w Olsztynie. Pracę w nowej instancji rozpocząłem od kolegialnego
opracowania „Programu poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach rolnych na lata 1966–1970”.
Z dniem 1 grudnia 1965 r. rozpoczęła się moja nowa
droga życiowa, która tak samo okazała się wyboistą, ale
nie zmieniła mego
podejścia do ludzi
i życia. Dlatego zawsze coś dobrego
otrzymywałem od
Wszechmogącego
Boga, nawet na zesłaniu. Często w wąskim gronie poruszano tematy dotyczące ludzi, którzy
sieją zło i nienawiść
do wszystkiego, co
ludzkie i boskie.
Moja koncepcja
i zaangażowanie Tytułowa strona broszury opracowanego prograna rzecz pracowni- mu działalności w przedsiębiorstwach rolnych woków oraz członków jewództwa olsztyńskiego.
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ich rodzin spotkała się z uznaniem aktywu związkowego na czele
z Przewodniczącym Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie Aleksym
Duchem. Dzięki właściwemu podejściu do pracy i wrażliwości na
ludzkie krzywdy, zdobywałem coraz większe zaufanie wśród pracowników przedsiębiorstw rolnych i mieszkańców wsi. Mając doświadczenie życiowe i zdobytą wiedzę z zakresu prawa pracy czułem się
pewnie w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych.
Moją wiedzę i sposób podejścia do spraw pracowniczych wykorzystywano przy każdej okazji. W bardzo krótkim czasie powierzono mi
społeczną funkcję stałego członka Zespołu Orzekającego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Była to dodatkowa praca
społeczna, chociaż w większości wykonywana w godzinach pracy.
Mój zakres czynności na stanowisku starszego instruktora znajdował się w nienormowanym czasie pracy. Prace społeczne bez względu
na czas ich wykonywania nie miały wpływu na ulgowe rozliczanie
się z nałożonych obowiązków zawodowych. W Zarządzie Okręgu
ZZPR trzeba było wywiązywać się ze swoich obowiązków bez względu na czas pracy czy wolne od pracy dni. Praca społeczna w Zespole Orzekającym SPiUS w Olsztynie dawała mi możliwość poznania
i lepszej interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dawała też możliwość szerszego spojrzenia na odnoszenie się
kierowników zakładów do pracowników narodowości ukraińskiej.
Ci, co angażowali się w podtrzymywaniu swojej narodowej kultury,
byli prześladowani i wyrzucani z pracy. Jako przykład może posłużyć
fakt odwołania się do sądu pracy w Olsztynie pracownika umysłowego z Państwowego Gospodarstwa Rolnego z Górowa Ił.
Przedstawiciel zakładu decyzję zwolnienia z pracy uzasadniał między innymi tym, że pracownik nie wywiązuje się należycie ze swoich
obowiązków. Ciągle przypominał, że pracownik jeździ do Warszawy
na próby ukraińskiego chóru „Żurawli”. Natomiast nie podawał konkretnego faktu naruszenia dyscypliny pracy. Pomimo tego sąd przychylił się do stanowiska kierownika. Stanowisko zespołu orzekającego składającego się z trzech członków zostało podpisane tylko przez
dwóch. Nie mogłem przykładać ręki do karania niewinnego człowieka.
Po tym incydencie w sądzie odnoszono się do mnie z rezerwą.
Moja praca zawodowa i zaangażowanie społeczne nabierało co
raz większego rozgłosu na terenie całego województwa. To nie przez
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przypadek powierzono mi funkcję
członka komitetu
organizacyjnego
spartakiady sportowej w 1966 r. Całokształt prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem spartakiady miał ścisły związek z moją
kilkumiesięczną
pracą w Zarządzie
Okręgu Zw. Zaw.
Pracowników Rol- Fragment zaproszenia Międzywojewódzkiej Sparnictwa w Olszty- takiady PPR w Giżycku woj. Olsztyn.
nie. Był to nie tylko pokaz naszych osiągnięć, ale dowód pracy na
rzecz pracowników i członków ich rodzin. Spartakiadę odwiedziło wiele osobistości poczynając od władz centralnych na kierownikach zakładów kończąc. Przybyło bardzo dużo widzów z okolicznych
miejscowości i sąsiednich województw.
Przedstawiciele władz, kibice sportowi i zwykli widzowie wysoko
ocenili trzydniową imprezę. Podczas podsumowania przebiegu spartakiady oraz odbywających się imprez wymieniano nazwiska, które
wyróżniły się w organizacji tak ważnego przedsięwzięcia. W tej pozytywnej ocenie padło kilkakrotnie i moje nazwisko. Jedynie mego
nazwiska nie wymienili przedstawiciele KW PZPR i KP PZPR w Giżycku. Jak się później dowiedziałem przedstawiciele partii i Urzędu Spraw Wewnętrznych nie byli zadowoleni z publicznego uznawania moich zasług podczas podsumowania tej dobrze zorganizowanej imprezy.
Jak zawsze każda większa impreza podsumowywana była przy
suto zastawionym stole i tradycyjnie z alkoholem. Takie nieoficjalne kolacje odbywały się w odpowiednio dobranym towarzystwie.
W zależności od rangi przedstawiciela władzy dobierano odpowiednich działaczy i pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji. Jako
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instruktor trzymałem się z daleka od wysoko postawionych przedstawicieli władzy. Zawsze przy takich imprezach w zależności od ilości
wypitego alkoholu oceniano różne osobistości, zwykłych pracowników i ludzi z konkretnych środowisk. Z mego życiowego doświadczenia zauważyłem, że przy takich okazjach negatywnie oceniano
Ukraińców. Był to swoisty nałóg, połączony z nieuleczalną chorobą
nienawiści do Ukraińców. Nawet rdzenni Polacy podczas uczty alkoholowej bali się sprzeciwiać ohydnemu oczernianiu sąsiedniej nacji.
Dowiedziałem się, że podczas takiej imprezy przewodniczący Aleksy
Duch musiał się tłumaczyć za przyjęcie mnie do pracy bez porozumienia się z KW PZPR w Olsztynie. Przewodniczący na tyle nie był
strachliwy, że zażądał od przedstawiciela partii pisemnego potwierdzenia o mojej wrogości do socjalizmu. Jednak nikt nie odważył się
dać na piśmie konkretnych przykładów mego negatywnego stanowiska do ustroju socjalistycznego, bo takich nie mieli.

Wyciąg z książeczki wojskowej o przebiegu ćwiczeń wojskowych w 1967 r.
w rezerwie.

Oczernianie mnie przez przedstawicieli partii i poszczególnych
szowinistów nie przyniosło im oczekiwanych skutków. Przewodniczący Aleksy Duch nie tylko nie stracił do mnie zaufania, ale w różnych trudnych sprawach prosił o opinię.
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Funkcjonariusze partyjni i służb specjalnych nie dali za wygraną. Szukali sposobu ukarania mnie i przewodniczącego. Doszli do
wniosku, że jako wojskowy rezerwista będę bardzo często wzywany
na ćwiczenia wojskowe. Szowinistyczny element zaplanował, że mnie
odpowiednio w wojsku „przećwiczą”, a przewodniczącemu Zarządu
Okręgu PZPR w Olsztynie pokrzyżują plany w realizacji programu
socjalno-bytowego. Na pewno był to szatański plan „politycznej elity” i nie było siły temu się sprzeciwić. Rok 1967 okazał się bardzo
trudny pod względem osobistym, rodzinnym i służbowym w pracy zawodowej. Przywykły do szykan w najtrudniejszych sytuacjach
starałem się jakoś sobie radzić i nie drażnić szatańskiego pomiotu.
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W wojsku zachowywałem się godnie i nie dawałem powodu do
znęcania się ze strony kadry oficerskiej. Nawet zdobyłem uznanie
wśród żołnierzy oraz dowódcy baterii kapitana Wacława Harasima.
Moje osiągnięcia w służbie wojskowej dotarły nawet do dowódcy jednostki wojskowej, który uznał, że należy mi się „List pochwalny”.
Było to potwierdzeniem, że w swoim życiu spotykałem dobro i zło
jak każdy normalny i uczciwy człowiek.
Jak widać, poważni ludzie składali mi podziękowania, a szowinistyczne karły wymyślały jak oczernić, oszukać, okraść, zniewolić, a na dodatek psychicznie i fizycznie wykończyć. Zastanawia mnie jak takich
złoczyńców oceniają ich własne dzieci, wnuki i cała rodzina. Bo moje
dzieci, wnuki i rodzina nie mają czego się wstydzić z mojego postępowania. W tym czasie jeden ze znajomych powiedział, że służby specjalne
interesują się chrztem moich dzieci. Odpowiedziałem, że jeszcze nie były
chrzczone i jeszcze nie ustalono gdzie i kiedy będą chrzczone.
W rzeczywistości syn Sławek urodzony 7 kwietnia 1966 r., a córka
Anna 9 grudnia 1967 r. byli ochrzczone w cerkwi w Dobrym Mieście
k. Olsztyna. Oczywiście, chrzest odbywał się bez rozgłosu ze względu
na konsekwencje, jakie groziły Ukraińcom za zachowanie religijnej
tożsamości i tradycji. W jakim stopniu rozpracowano moje religijne
zachowania, trudno powiedzieć. Starałem się nie afiszować ze swojego
religijnego wyznania ani narodowości w miejscach, gdzie nienawiść
do wszystkiego, co ukraińskie było na porządku dziennym.
Sprawy dotyczące ćwiczeń wojskowych postanowiłem rozwiązywać legalną drogą. W pierwszej kolejności zwracałem się osobiście
do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie. Tam odpowiadano mi, że nie ma sensu pisać odwołania, bo zawsze będę otrzymywał negatywną odpowiedź. Wówczas napisałem pismo do KW PZPR
w Olsztynie, na które otrzymałem obiecaną negatywną i obłudną
odpowiedź. Pisemną odpowiedź przedstawiłem przewodniczącemu
i zapewniłem, że postaram się wszystkie sprawy związane z zakresem mojej działalności rozwiązywać na bieżąco. Nie zamierzam też
w bieżącym roku korzystać z urlopu wypoczynkowego.
Przewodniczący A. Duch moje zobowiązanie przyjął z współczuciem i zadowoleniem — nie miał wątpliwości, że swoje obowiązki
wykonam bez zastrzeżeń. Swoją postawą chciałem udowodnić, że
szowinistyczne zło nie jest w stanie pokonać mojej godności.
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Po tych ćwiczeniach wojskowych pogorszył się mój stan zdrowia. Musiałem coraz częściej korzystać z pomocy lekarskiej, włącznie z pobytem w szpitalu. Największym sukcesem władz było to, że
w ciągu trzech lat udało im się zniszczyć moje zdrowie. Rozpoczynałem ćwiczenia wojskowe w jednostce mobilizacyjnej 31.01.1967 r.
z kategorią „A”, a zakończyłem 7.04.1970 r. z kategorią „D”. Z tą kategorią władza miała problemy w znalezieniu odpowiedniego dla mnie
miejsca na bezpośrednie znęcanie się i 2.06.1971 r. wycofano moją
kartę mobilizacyjną.
Chociaż w poważnym stopniu zostało nadszarpnięte moje zdrowie, to wbrew pozorom ja i moja rodzina z dwójką malutkich dzieci byliśmy zadowoleni. Moi przyjaciele z akcji „Wisła”, którzy kierowani byli do kopalń. min. Uranu. bardziej odczuli negatywne skutki służby wojskowej. Po jej zakończeniu ciężko chorowali, zostawali
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Wyciąg z „Książeczki wojskowej” dot. zmiany kategorii zdrowia Romana
Cikuja.

inwalidami i w młodym wieku umierali. Wielu z nich było represjonowanych w ramach zastępczej służby wojskowej, których kierowano do pracy w kopalniach węgla kamiennego, kamieniołomach i wydobywaniu rud uranu. Metoda niszczenia niewygodnych ludzi przez
powoływanie do specjalnych służb wojskowych stosowana była przez
ciemięzców jeszcze w bardzo dawnych czasach.
Stracony czas na ćwiczeniach wojskowych nmusiałem nadrabiać
w wolne dni od pracy i święta. Dzięki dobrej organizacji pracy i samodzielności w podejmowaniu decyzji, opracowane programy i plany pracy realizowane były na bieżąco. W bardzo krótkim czasie mojej działalności wiele instytucji państwowych, społecznych i młodzieżowych nawiązało ścisłą współpracę z naszym związkiem zawodowym. Jedynie nowe władze Zarządu Wojewódzkiego UTSK
w Olsztynie unikały współpracy ze mną i tym samym związkiem
zawodowym w środowisku wiejskim. Pomimo tego miałem swój
udział w finansowaniu ukraińskiego zespołu artystycznego „Dumka” z Górowa Iławeckiego oraz w wielu innych formach pomocy na rzecz rozwoju ukraińskiej kultury. Bardzo często działacze
UTSK w terenie zwracali się do mnie o pomoc w rozwiązywaniu
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ich problemów. Jednak za dużo nie mogłem działać, bo całkowicie
odsunięto mnie od spraw UTSK.
Najbardziej obawiali się mojej koncepcji stworzenia ukraińskiego
centrum oświaty i kultury na bazie ukraińskiego liceum pedagogicznego w Bartoszycach woj. Olsztyn. Starałem się nagłaśniać te sprawy włącznie z pisaniem petycji do władz, ale przedstawiciele władzy
i pseudo-działacze UTSK tą koncepcję tłumili w zarodku.
Po usunięciu mnie z władz ZW UTSK w Olsztynie systematycznie
likwidowano to, co dotychczas legalnie zrobiono na odcinku organizacyjnym i kulturalno-oświatowym. Z roku na rok likwidowano
koła UTSK, punkty nauczania języka ukraińskiego, punkty biblioteczne i zespoły artystyczne. Każdego roku na wojewódzkiej konferencji sprawozdawczej unikano rzeczywistego przedstawienia ilości
kół UTSK, punktów nauczania języka ukraińskiego oraz placówek
kulturalno-oświatowych i zespołów artystycznych.

Odpowiedź na moje artykuły dotyczące problemów Ukraińców na terenie
województwa olsztyńskiego.

Przekazywane informacje o problemach organizacyjnych do gazety „Nasze Słowo” były przemilczane, gdyż były niewygodne dla
władz. Na mój list do redakcji otrzymałem dwuznaczną odpowiedź
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z dnia 25.03.1968 r. Nikt nie chciał słuchać i zajmować się problemami
deportowanej w ramach akcji „Wisła” mniejszości ukraińskiej.
Najbardziej przeżywali ci, którzy osobiście organizowali koła
UTSK, placówki kulturalno-oświatowe i zespoły artystyczne. Wielu z nas odczuwało ból i bezsilność, kiedy pseudo-działacze niszczyli nasz dorobek. Byli to ludzie, którzy nie zorganizowali ani jednego
koła UTSK, punktu nauczania języka ukraińskiego, placówki kulturalno-oświatowej czy zespołu artystycznego. Ci ludzie nie przekonali
ani jednego rodzica, aby przełamał strach i zapisał dziecko na naukę
języka ojczystego. Tak samo nie przekonywali o konieczności wstąpienia do jedynej legalnej ukraińskiej organizacji — Ukraińskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce.
Przedstawiciele władzy i ich poplecznicy rozpowszechniali kłamliwą propagandę o dobrobycie deportowanej ukraińskiej mniejszości. Prawda była taka, że oprócz harówki i codziennych szykan nic
dobrego nie zaznali. Jedynie zdemoralizowane jednostki otrzymywały nędzne ochłapy w postaci nędznych stanowisk. Jednak ich służalczość krytycznie przyjmowana była przez miejscową społeczność.
Jak się okazało zdrajcy i donosiciele bez względu na pochodzenie
wszędzie byli potępiani przez uczciwych ludzi.
Wszelkimi metodami uniemożliwiano publiczne przedstawianie
problemów zesłańców akcji „Wisła”. Władza partyjna i państwowa
nie była w stanie rozwiązywać w ogóle żadnych podstawowych problemów społecznych. Bardzo dużo zależało od ludzi, którzy w swoich środowiskach starali się sami rozwiązywać życiowe problemy.
W Związku Zawodowym Pracowników Rolnictwa zachodziła konieczność opieki nad pracownikami i członkami ich rodzin od chwili
urodzenia aż do śmierci. W jakim stopniu udzielana była pomoc, zależało od działaczy związkowych, do których też się zaliczałem.
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W uznaniu za działalność sportowo-turystyczną Prezydium Rady
Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Olszynie uhonorowało mnie w 1969 r. „Złotą Odznaką Honorową LZS”.
Kierownictwo Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie i Zarządu
Głównego ZZPR w Warszawie na wniosek terenowych organizacji
związkowych coraz częściej udzielało mi pochwał, branżowych odznaczeń, a nawet nagród pieniężnych. Moja praca i działalność terenowa na rzecz pracowników i członków ich rodzin była doceniana
przez mieszkańców wsi i miast.
Oczywiście za
wyjątkiem partyjnych funkcjonariuszy i tych,
którzy czuwali nad utrzymaniem komunistycznego reżimu. W dowód
uznania mego
podejścia
do
pracy i ludzi coraz częściej zapraszano mnie
do uczestnictwa
w różnych komisjach oraz organizacjach społecznych. Za wyjątkiem Kierownictwa Zarządu
Wojewódzkiego
UTSK w Olsztynie, które nie widziało potrzeby Fragment wywiadu w gazecie „Głos Olsztyński”
współpracy ze z dnia 24.04.1969 r. na temat działalności w ZO
mną. Przyznaję ZZPR w Olsztynie.
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się, że z własnej woli byłem aktywnym działaczem Ukraińskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego jedynej, legalnej ukraińskiej
organizacji w komunistycznej Polsce. Jestem dumny, że udało mi
się zorganizować wiele kół UTSK i punktów nauczania języka ojczystego na terenie województwa. Bardzo dużo zawdzięczam tym,
którzy umożliwili mi pracować i działać w Związkach Zawodowych.
Tam miałem możliwość pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszego województwa, w tym deportowanej mniejszości
ukraińskiej.
Moje wyniki pracy i działalność społeczna niepokoiły funkcjonariuszy partyjnych oraz wszelkiej maści niegodziwców. Zawsze starałem
się unikać nieporozumień z władzą, chociaż zdarzały się ku temu prowokację. Do poważnego nieporozumienia doszło 27.09.1969 r. podczas
XI Wojewódzkiej Konferencji Związku Zawodowego Pracowników
Rolnictwa w Olsztynie. Jak zwykle trudne zadania w naszej instancji
związkowej powierzano mnie. Zobowiązano mnie do zabezpieczenia
prawidłowego, zgodnie z planem, przebiegu konferencji. Szczególnie
miałem zwracać uwagę na akceptację przygotowanych kandydatów do
władz Zarządu Okręgu n/Związku. Czułem, że dzieje się coś złego, bo
przedstawiciele partii są podenerwowani i przekonują delegatów, aby
nikogo nie skreślali z przygotowanej listy, akceptowanej przez KW
PZPR w Olsztynie. Na liście znajdowała się osoba, która miała zostać
sekretarzem Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie.
Osoba ta nie była lubiana przez delegatów i większość działaczy
związkowych. Przewodniczący Zarządu Okręgu n/Związku chcąc
zachować twarz wobec funkcjonariuszy partyjnych, przeprowadził
na ten temat rozmowę z pracownikami i delegatami. Po tych rozmowach delegaci zwracali się do mnie z pytaniem; „Czy ta osoba powinna być wybrana w tajnym głosowaniu”? Odpowiadałem, że „…ta osoba na pewno ma szczególne zasługi w Komitecie Wojewódzkim PZPR
w Olsztynie, który widzi w niej dobrego Sekretarza…”.
Większość delegatów właściwie zrozumiała informację o kandydatach i moje „poparcie”. Wynik tajnego głosowania był taki, że na
105 możliwych głosów, ta osoba otrzymała 29 głosów.
Marny to był wskaźnik poparcia dla kandydata stawianego przez
najwyższą wojewódzką instancję partyjną. Możliwość tajnego wybierania władz związkowych dawała wprowadzona w związkach
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zawodowych instrukcja „o obowiązkowym tajnym glosowaniu”.
Dzięki tej instrukcji stopniowo zanikały stosowane metody jawnego
głosowania, umożliwiające manipulowaniem społeczeństwa.
Po zakończeniu konferencji do KW PZPR w Olsztynie wzywano pracowników Zarządu Okręgu n/Związku i delegatów na rozmowę. Wszystkich pytano, dlaczego kandydat partyjny nie został wybrany do Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie. W tych rozmowach

Podziękowanie wraz z nagrodą otrzymałem na wniosek działaczy kulturalno-oświatowych Województwa olsztyńskiego.
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zarzucono mi, że zamiast zachęcać, zniechęcałem delegatów do głosowania na uzgodnionego z partią kandydata. Odpowiedziałem, że
wręcz odwrotnie. Większość delegatów to członkowie partii i dałem
im do zrozumienia, na którego kandydata należy oddać głos. Szczególną uwagę powinni zwrócić na kandydata proponowanego przez
KW PZPR. Odpowiedziałem, że to wina terenowych organizacji partyjnych, które wybrały „nieodpowiedzialnych” delegatów.
Moją postawą w czasie konferencji i rozmowach w gabinetach, partyjni funkcjonariusze nie byli zadowoleni. Odgrażali się, że mój przewodniczący Aleksy Duch na pewno nie utrzyma się na tym stanowisku. Moja sytuacja na tyle się zmieniła, że zaostrzono nadzór nad
moją osobą. Jednak mój autorytet jeszcze bardziej wzrastał wśród
pracowników i działaczy związkowych w terenie.

Znalazłem się w wyjątkowej sytuacji. Z jednej strony odnoszę sukcesy i jestem doceniany przez pracowników i mieszkańców poszczególnych miejscowości. Z drugiej strony partyjni funkcjonariusze
i służby specjalne szukali na mnie haków.
Władza partyjna bez przerwy przypominała mi, że jestem zwykłym niewolnikiem i nikim więcej. W każdej chwili mogą mnie
zniszczyć lub zezwolić na wegetację bez podstawowego prawa
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obywatelskiego. Nawet nie zastanawiałem się, co to oznacza, bo ich
obłuda nie znała granic. Robiłem to, co do mnie należało.
Na
wniosek
działaczy terenowych
powołano
mnie do Komisji
Kultury przy Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Olsztynie. Moja praca i działalność na
rzecz mieszkańców
województwa pozytywnie była oceniana przez uczciwych
ludzi na różnych
stanowiskach.
Partyjni funkcjonariusze i ich
poplecznicy
nie
mieli odwagi w otwarty sposób poniżać mnie tak, jak to robili w Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym. Na moim
przykładzie można było zauważyć, w jakim stopniu byli dyskryminowani działacze UTSK. Wielu członków Zarządu Głównego UTSK
w Warszawie i Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie, zamiast
podziękowań twierdziło, że nie realizuję ich wytycznych. Stać ich
było jedynie na przytakiwanie partyjnym funkcjonariuszom o mojej nieudolności na stanowisku sekretarza ZW UTSK w Olsztynie.
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Paradoks polegał na tym, że czym większe wyniki mojej pracy przedstawiano w „Naszym Słowie”, tym bardziej negowano moją przydatność w Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym.
W innych legalnych organizacjach niższej rangi partyjni funkcjonariusze nie mogli na własną rękę oceniać i wyciągać konsekwencji w stosunku do działaczy. Szczególnie po zmianach politycznych
w kraju ze szczególnym uwzględnieniu związków zawodowych.
W takich sytuacjach zachodziła konieczność kierowania się odpowiednią procedurą w zależności od stanowiska i naruszenia dyscypliny. To tylko w stosunku do zesłańców akcji „Wisła” i ich organizacji można było stosować bezprawie i szantaż. Ze mną mieli problem
w tym, że oficjalnie nie mogli mi zarzucić ukraińskiego pochodzenia. Natomiast w rozmowach prywatnych w olsztyńskim środowisku
było wiele osób na stanowiskach, pochodzących z Ukrainy, Białorusi,
Litwy i Rosji. Przeważnie byli to Polacy, ale chcąc im dokuczyć wyzywali ich tymi, z jakiego kraju pochodzili.
W gorszej sytuacji byli ci Polacy, którzy współczuli Ukraińcom,
pomagali im a nawet stawali w ich obronie. Na swojej drodze życiowej
miałem okazję poznać jednych i drugich. Problem w tym, że tych lepszych było mniej. Nie dlatego, że w ogóle było ich mniej, ale dlatego,
że bali się stać po stronie Ukraińców. Jestem wdzięczny wszystkim
tym, którzy mieli
odwagę obiektywnie mnie oceniać,
jako człowieka, pracownika i działacza.
Wycinki z prasy to publiczne potwierdzenie mojej działalności na
rzecz mieszkańców
województwa olsztyńskiego. Wszelkie formy podziękowania
świadczą o szacunku do Fragment artykułu „Gazety Olsztyńskiej” z dnia
mnie, jako działacza 2.10.1970 r.
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i człowieka. Wszystko to odbywało się na bazie rzetelnej informacji
między mieszkańcami poszczególnych miejscowości i uczciwymi
przedstawicielami zainteresowanych instytucji i organizacji.
W drugiej połowie lat 60 narastało niezadowolenie z polityki społecznej i kulturalnej. Zaostrzyła się walka o wpływy w PZPR. Wszystko
to doprowadziło do buntu robotników na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.
oraz w innych zakładach pracy. Nastąpiła zmiana sekretarzy KC PZPR.
Sformułowano nową politykę społeczno-ekonomiczną ze szczególnym
uwzględnieniem wzrostu gospodarczego. Społeczeństwu obiecano poprawę warunków materialnych i kulturalnych. Pomimo tego, obiecanych reform
gospodarczych
i politycznych
nie wprowadzono, a niezadowolenie społeczne nadal Druga strona legitymacji członkowskiej TKT
w Olsztynie.
rosło.
W związkach zawodowych odbywały się zebrania i wszelkiego
rodzaju kontrole. Można było zauważyć rywalizację miedzy funkcjonariuszami partii i służb specjalnych. Partia chcąc uspokoić społeczeństwo, szukała winnych wszystkich nieszczęść w związkach
zawodowych.
W dniach 31.11–5.12.1970 r. przeprowadzono szczegółową kontrolę działalności kulturalno-oświatowej Zarządu Okręgu Zw. Zaw.
Pracowników Rolnictwa w Olsztynie. Partyjni funkcjonariusze mieli w planie załatwić jednocześnie dwie sprawy. Dotychczas w prasie
opisywano moje osiągnięcia na odcinku sportowym. W prasie nie
było informacji na temat działalności kulturalno-oświatowej. Należy zwrócić uwagę, że działalność kulturalno-oświatowa Zarządu
Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Olsztynie miała bardzo szeroki zasięg. Każdy problem pracownika i członka jego rodziny miał związek z działalnością kulturalno-oświatową.
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Praktycznie za
całokształt kultury w zakładzie pracy partia
obciążała mnie.
Zdawałem sobie
sprawę, że nadal
jestem umieszczony na czarnej liście KW
PZPR w Olsztynie. Funkcjonariusze partyjni
doszli do wniosku, że szczegółowa kontrola na
pewno ich usatysfakcjonuje. Wówczas ja i przewodniczący Aleksy
Duch, który też
był w niełasce
partyjnych funkcjonariuszy, poniesiemy konsekwencje wraz ze zwolnieniem z pracy. Będzie to konkretny przykład dla załóg, że wszystkiemu winne
są związki zawodowe. Przed kontrolą partyjni sekretarze na spotkaniach z załogami bezpośrednio w zakładach pracy krytykowali niektórych działaczy związku zawodowego.
Okazało się, że kontrola wykazała całkiem coś innego. Na podsumowaniu w dniu 5 grudnia 1970 r. oficjalnie stwierdzono, że:
— Ogólna działalność kulturalno-oświatowa Zarządu Okręgu Zw.
Zaw. Pracowników Rolnych w Olsztynie jest dobra. W czasie kontroli nie stwierdzono żadnych uwag.
— Na odcinku wszystkich form szkolenia załóg i aktywu są pokaźne
osiągnięcia.
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— Działalność komisji problemowych ds. kulturalno-oświatowych,
sportowo-turystycznych i młodzieżowych ocenia się, jako bardzo
dobrą.
— Stwierdzono, że instruktor kulturalno-oświatowy Roman Cikuj
jest za bardzo obciążony zakresem czynności i powinien mieć
wsparcie dodatkowego etatu.
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Pomimo pozytywnych ocen w działalności na rzecz załóg pracowniczych, moja sytuacja nie zmieniła się. Funkcjonariusze partyjni
i służby specjalne nie przestawali mnie prześladować, ja nie przestawałem stawać po stronie pokrzywdzonych ludzi.
To dzięki zwykłym i uczciwym ludziom otrzymywałem nagrody,
dyplomy a nawet odznaczenia. Kierownictwo instancji związkowych,
chociaż było z nomenklatury partyjnej, to chcąc utrzymać się na stanowisku musiało wykazać się minimalnymi wynikami. Prezydium
Zarządu Okręgu Zw. Zaw. Pracowników Rolnych podjęło uchwałę
o zmianę mojego angażu. Z dniem 1 kwietnia 1973 r. powierzono mi
obowiązki starszego instruktora organizacyjnego. Oznaczało to, że od
tej daty jestem odpowiedzialny za wszystkie sprawy, którymi zajmuje się Zarząd Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnych
w Olsztynie. Praktyczne byłem odpowiedzialny za wszystko i można
mnie było obciążyć za każde „przewinienie” naszych działaczy związkowych. Jak się okazało, zmiana angażu była dla mnie korzystna.
Nadal wykonywałem te same obowiązki tylko w poszerzonym zakresie. Jedynie zwiększyła się odpowiedzialność za niedopełnienie
spraw organizacyjnych.

Po tym awansie na zebraniach załóg w zakładach pracy przedstawiłem uchwałę Prezydium Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie
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o moich nowych obowiązkach. Bardzo często można było usłyszeć że
„…to kierownictwo związkowe i partyjne boi się spotkać z robotnikami
w zakładach pracy…”. Odpowiadałem, że jestem zwykłym pracownikiem Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie i nie mogę odpowiadać
za tych, których wybraliście na kierownicze stanowiska. Obiecałem,
że zawsze jestem do dyspozycji członków naszego związku i wszystkich pracowników. Każdy ma prawo do mnie zwrócić się o pomoc
i w miarę swych możliwości nadal będę pomagał.
Bardzo szybko okazało się, że takie zapotrzebowanie było, bo
otrzymywałem codziennie zaproszenia na zebrania nie tylko od pracowników, ale od kierowników przedsiębiorstw rolnych. Nie zapominano o mnie przy tworzeniu nowych struktur związków zawodowych. Jedynie funkcjonariusze partyjni wszystkich szczebli uważali
mnie za przeciwnika socjalizmu. W rzeczywistości to ja broniłem
pracowników i żądałem przestrzegania przepisów obowiązującego
prawa pracy oraz zapisów konstytucyjnych.
Pomimo ciągłych protestów robotniczych, funkcjonariusze partyjni zwalniali niewygodne dla nich osoby pełniące ważne stanowiska.
Stosując prowokację i pomówienia zwolniono naszego przewodniczącego Aleksego Ducha. Do mnie nie mogli się dobrać, bo miałem
dobre oceny pokontrolne i nie dałem się sprowokować. Na każde zaproszenie załóg pracowniczych natychmiast przyjeżdżałem i pomagałem w rozwiązywaniu problemów.
Dużo czasu poświęcałem na organizację szkoleń aktywu związkowego. Szkolenia były organizowane bezpośrednio w zakładach pracy oraz w ośrodkach szkoleniowo-wczasowych. Szczególnie udane
były szkolenia w ośrodku wczasowo-szkoleniowym w Sopocie nad
morzem, w ośrodku wczasowo-rehabilitacyjnym w Cieplicach woj.
Wrocław i ośrodku szkoleniowo-wczasowym w Zalesiu woj. Olsztyn.
Udane szkolenia aktywu związkowego odbywały się też w innych
ośrodkach typu wczasowo-szkoleniowych.
Większość aktywu związkowego było pracownikami fizycznymi
przedsiębiorstw rolnych. W ramach szkolenia mieli okazję nie tylko
wypocząć, ale podnieść swoją wiedzę z zakresu prawa pracy i bhp.
Ta forma szkolenia oceniana była pozytywnie nie tylko przez robotników, ale też przez wielu działaczy w kierownictwie związkowym.
Często zwracano się do mnie o porady organizacyjne i metodyczne
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w przeprowadzaniu szkoleń dla podstawowego aktywu związkowego. Oprócz pochwał, pisemnych podziękowań i wyróżnień ze strony
praworządnych członków kierownictwa władz związkowych otrzymywałem podziękowania od robotników przedsiębiorstw rolnych.
Moja działalność w zakresie przekazywania wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy na rzecz robotników była podważana przez partyjnych funkcjonariuszy i ich popleczników.
Wszelkie intrygi przeciwko mojej osobie za zbytnią przychylność
w stosunku do robotników i swoich rodaków kończyły się niepowodzeniem. Najbardziej denerwowało ich przyznawanie mi dyplomów
i odznaczeń. Uważano też, że władze centralne związków zawodowych niesłusznie skierowały mnie na szkolenie związkowe do Moskwy. Być może uważali, że za dużo zobaczę prawdziwego radzieckiego socjalizmu. W tym mieli rację, bo kto chciał zobaczyć prawdziwy radziecki socjalizm to go zobaczył. Ja mogłem tylko potwierdzić
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swoje wątpliwości dotyczące wszystkiego, co głosiła radziecka i nasza
komunistyczna propaganda.
O zaufaniu do mojej osoby ze strony pracowników może świadczyć fakt, że w tajnym głosowaniu powierzono mi funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej przy Zarządzie
Okręgu n/Związku w Olsztynie. Pracownicy wierzyli, że zawsze bez
względu na konsekwencje, będę stał po stronie pokrzywdzonych.
Przewodniczący oraz członkowie podstawowej organizacji związkowej byli pod szczególną ochroną pod względem zwolnienia z pracy. Dzięki temu nie zostałem ukarany za niewykonanie poleceń
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Zaświadczenie ukończenia kursu Radzieckiej Centralnej Rady Związków
Zawodowych w Moskwie.

Sekretarza Komitetu Gminnego w Reszlu pow. Biskupiec. Sprawa
była na tyle poważna, że osobiście sekretarz rolny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie żądał dyscyplinarnego zwolnienia
mnie z pracy. Nowy Przewodniczący Zarządu Okręgu n/Związku
w Olsztynie tłumaczył się, że takie zwolnienie nie będzie miało mocy
prawnej. Kierownictwo Zarządu Głównego ZZPR w Warszawie na
pewno takiego wniosku nie zaakceptuje.
Sprawa dotyczyła sposobu przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Zakładowej Zw. Zaw. Prac. Rolnych w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym Łężany powiat Biskupiec. Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Reszlu zalecił przeprowadzić
wybory nowego zarządu zgodnie z ustaleniami miejscowego aktywu
partyjnego. Obsługując zebranie zapoznałem obecnych z wytyczni
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa
w Warszawie, które jasno określały sposób wyboru nowych władz
związkowych. Zebrani przyznali mi rację i przeprowadzili wybory
zgodnie z wytycznymi władz związkowych. Sekretarz gminny po
zakończeniu zebrania poprosił mnie do gabinetu dyrektora zakładu,
gdzie w obecności kilku partyjnych aktywistów zarzucił mi nieprzestrzeganie dyscypliny partyjnej. Bardzo zdenerwowany powiedział:
„…od jutra nie pracujecie i nie będziecie mieszać robotnikom w głowach…”. Przyznaję, że nie mogłem przemilczeń takiego zachowania
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się sekretarza partii i powiedziałem, że „…takich ja wy wcale się nie
boję…” i wyszedłem z gabinetu. Jak się dowiedziałem, to jeszcze tego
samego dnia sekretarz gminny telefonicznie poskarżył się sekretarzowi rolnemu KW PZPR w Olsztynie. Sekretarz rolny zadzwonił
do Przewodniczącego Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie o natychmiastowe zwolnienie mnie z pracy. Przewodniczący tłumaczył się, że
tylko Zarząd Główny ZZPR w Warszawie może rozwiązać ze mną
umowę o pracę. Jednak musi być uzasadnienie. Przewodniczący powiedział, że nie może napisać w uzasadnieniu: „..za przestrzeganie
wytycznych Zarządu Głównego ZZPR w Warszawie…”. Po za tym
jest przewodniczącym Zakładowej Organizacji Związkowej i podlega ochronie. W tej sytuacji nie ma możliwości bez złamania przepisów zwolnić z pracy pracownika. Sekretarz rolny namawiał, aby
coś wymyślił, aby mnie ukarać. Na szczęście przewodniczący nie był
w stanie coś wymyślić, aby mnie za uczciwą pracę ukarać.
Co innego kierownictwo Zarządu Głównego UTSK, włącznie ze
swoimi poplecznikami, którzy na życzenie zwykłego partyjnego biurokraty wyrzucili mnie z pracy.
W latach siedemdziesiątych funkcjonariusze partyjni systematycznie tracili znaczenie w społeczeństwie i środowisku robotniczym. Broniąc demokratycznych zasad wśród robotników i społeczeństwa zdobywałem coraz większe zaufanie. Uważałem, że sami
robotnicy mają oceniać, kto działa w ich interesie, a kto ich lekceważy i wykorzystuje.
Oprócz sukcesów w pracy i działalności związkowej były też nieszczęścia. Szczególnie przeżyłem przedwczesną śmierć ojca. Systematyczne przesłuchiwania zimowe i przebywanie w zimnej piwnicy na
posterunku Milicji Obywatelskiej w Olsztynku niszczyły nadszarpnięte stresem deportacji zdrowie ojca. Nie jest tajemnicą, że skutkiem
długotrwałego stresu jest załamanie i jest ono przyczyną wielu chorób rozpoczynających się od zwykłych infekcji, chorób wewnętrznych, załamania nerwowego ataku serca i kończąc na śmierci. Należy
dodać, że stres ma wpływ na wszelkiego rodzaju uzależnienia, które
niszczą nie tylko zdrowie, ale i najbliższą rodzinę.
Stres spowodowany akcją „Wisła” miał wpływ na zdrowie każdego zesłańca. Na zesłaniu stres nie znikał tylko narastał i prowa-
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dził do kryzysu zdrowotnego oraz niechybnej śmierci. Jeżeli ktoś niewygodny przeżywał, to dobijano go przy różnych okazjach.
Ojciec po tych przeżyciach dawał radę pracować w gospodarstwie
rolnym aż do 1974 roku. Podczas prac polowych nagle zasłabł i został
przywieziony do szpitala w Olsztynie. Tam zamiast leczyć, doprowadzono go do stanu agonalnego i śmierci. Po kilku dniach pobytu
w szpitalu ojciec skarżył się na wyjątkowe złe odnoszenie się personelu i pogarszanie się zdrowia. W pierwszej kolejności po otrzymywanych lekach gorączkował i majaczył. W czasie majaczenia widział
ogromną ilość „latających much”. Wówczas wołał żonę a moją mamę
po ukraińsku: „Handzia powyhaniaj muchy”. Po tym majaczeniu naśmiewano się z niego. Na dodatek po otrzymanych lekach w czasie
jedzenia wymiotował. Wówczas nie tylko wyśmiewano się z niego
jako Ukraińca, ale w arogancki sposób odnoszono się do niego. Zarzucali mu brak kultury. W bardzo krótkim czasie przeniesiono go
do pomieszczenia, gdzie znajdowali się chorzy w stanie agonii, oczekujący na zbliżającą się śmierć. Podczas odwiedzania świadomie informował, że jest on trzeci w kolejce, który ma umrzeć. Był to dla
mnie i mojej rodziny ogromny cios. Zabrać ojca nie mogliśmy, bo
doprowadzono go do takiego stanu, że o własnych siłach nie mógł
się podnieść. Poskarżyć się nie było komu, bo władza partyjna i administracyjna uważała mnie i moich rodziców za nieprzekupnych
Ukraińców. 24 kwietnia 1974 roku ojciec zmarł.
W latach osiemdziesiątych podczas spotkania towarzyskiego,
w którym brał udział były wysoki funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, dowiedziałem się o prześladowaniu mnie i moich rodziców. Powiedział, że: „…Twoją rodzinę i Ciebie przez długi czas dokładnie prześwietlaliśmy i niestety nic nie znaleźliśmy. Nie licz na to,
że dalsza inwigilacja będzie zaniechana…”. Podobnych przykładów
znałem więcej, gdzie w różnych okolicznościach fizycznie i psychicznie unicestwiano Ukraińców z akcji „Wisła”. Psychicznego i fizycznego znęcania się nad zesłańcami akcji „Wisła” nigdy nie zaprzestano.
Ja i moi rodzice staraliśmy się przestrzegać Zasad Bożych i być pobożnymi. Proszę nie mylić tego z wierzeniem w Boga. Bogów, w których wierzą ludzie, jest bardzo dużo. Natomiast pobożnych wśród
wierzących spotyka się o wiele mniej.
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Mimo rodzinnej tragedii nadal udzielałem pomocy potrzebującym i stawałem w obronie pokrzywdzonych. Po utworzeniu Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie 11 stycznia 1975 roku
powołano mnie w skład zespołu orzekającego. Była to dodatkowa
funkcja społeczna, której nie mogłem odmówić szczególnie działaczom związkowym przedsiębiorstw rolnych, którzy przedstawili
moją kandydaturę.
Każdy mój awans społeczny był negowany przez funkcjonariuszy
partyjnych i ich popleczników. Każdy list z podziękowaniami, dyplom czy odznaczenie resortowe denerwowało przedstawicieli władzy z szowinistycznym zabarwieniem.
Moja współpraca z mniejszością ukraińską odbywała się na zasadach niesienia pomocy pracownikom i członkom ich rodzin.
Większy problem był w udzielaniu pomocy dla osób, które nie pracowały w resorcie rolnictwa. Jednak takim osobom udzielałem porad
i załatwiałem sprawy przez znajomych, kompetentnych pracowników
w innych resortach. Uważam, że nie przez przypadek nowe kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie w 1976 r. z okazji obchodów 20-lecia istnienia Towarzystwa przyznało mi dyplom.
Można było zauważyć, że działalność UTSK na terenie województwa olsztyńskiego pod kierownictwem Stefana Migusa zmieniła się
na lepsze. Jednak straty pozostawione po poprzednikach trudno jest
odrobić. Najważniejsze jest to, że ludzie pamiętają o tych, którzy coś
dobrego zrobili na rzecz zniewolonych swoich rodaków na zesłaniu.
W latach siedemdziesiątych odbywały się ciągłe zmiany struktur
związkowych. Likwidowano struktury powiatowe, a następnie reorganizowano wojewódzkie. W ich miejsce tworzono nowe dziwolągi,
które nic dobrego nie przynosiły. Zarząd Okręgu ZZPR w Olsztynie
też został rozwiązany, a w jego miejsce utworzono Oddział Zarządu
Głównego ZZPR w Olsztynie. Przy tych wszystkich zmianach ktoś
był potrzebny do konkretnej roboty i miał autorytet wśród załóg pracowniczych. Był to jedyny i najważniejszy powód, że nie zwalniano
mnie z pracy.
Pomimo ciągłych reorganizacji mój zakres czynności i obowiązków statutowych w zasadzie nie zmieniał się. Okazało się, że z operatywnych i uczciwych pracowników nie rezygnowano. Zawsze tak
było nawet w okresie niewolnictwa — dobry i pracowity niewolnik
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Dyplom otrzymany od Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie,
w 1976 r.

był w cenie. To jego właściciel decydował ile, kiedy i na co może pozwolić zniewolonemu człowiekowi. Jeżeli tyran miał humor to rzucał niewolnikowi lepsze kęsy. Takie poczucie miałem nie tylko ja, ale
wielu moich rodaków. Ci z awansu partyjnego musieli odchodzić,
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bo nie potrafili dostosować się do zachodzących demokratycznych
zmian. Skostniały komunistyczny reżim stopniowo ale bezpowrotnie odchodził. W nowych warunkach starałem się wykorzystać swoją wiedzę i możliwości w interesie członków związków zawodowych,
zatrudnionych pracowników i członków ich rodzin. Kierownictwo
Zarządu Głównego ZZPR w Warszawie podczas nagradzania pracowników nie mogło pominąć mojej osoby. W większości zdawało
sobie sprawę z moich osiągnięć wśród pracowników zakładów pracy
oraz z wyników współpracy z instytucjami i organizacjami współpracującymi z naszym związkiem.

Wnioski na przyznanie mi wszelkiego rodzaju wyróżnień i nagród poparte były uchwałami terenowych organizacji związkowych. Chociaż wnioski te były sprzeczne ze stanowiskiem niektórych funkcjonariuszy partyjnych, musiały być rozpatrywane.
Poplecznicy partii pełniący funkcje związkowe zarzucali mi negatywny wpływ nie tylko na robotników, ale i na kadrę kierowniczą w przedsiębiorstwach rolnych. Po za tym zarzucano mi, że
nadal unikam kontaktów z terenowymi sekretarzami partii włącznie z KW PZPR w Olsztynie. Jak zwykle w tym też było dużo przesady. Partia chciała abym był zwykłym ich sługusem i donosicielem tak, jak to robili inni. Ja miałem wolną duszę i z własnej woli
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nie mogłem uczestniczyć w haniebnych czynach podpowiadanych
przez funkcjonariuszy partyjnych.
Odznaki związkowe i odznaczenia państwowe otrzymywałem z limitu Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych w Warszawie. Większość członków Zarządu Głównego ZZPR
w Warszawie, tak samo jak w Olsztynie, moją pracę i działalność oceniało pozytywnie. Nawet w tym nieludzkim systemie ustroju państwowego uważałem, że każdy za swoją pracę powinienem otrzymywać odpowiednie wynagrodzenie.
Te nagrody i odznaczenia przedstawiają mój rzeczywisty stosunek
do zwykłych ludzi, którzy nie są niewolnikami. Jednak większość
z nich była wyzyskiwana i upokarzana. Największym barbarzyństwem jest ciągłe okłamywanie ludzi, że jestem bandytą, bo jestem
Ukraińcem. Wiadomo, że każdy bandyta jest nawiedzony
i skażony sadyzmem.
Tylko człowiek psychicznie chory bandytyzm utożsamia
z narodowością. Jeżeli jest inaczej, to tą
miarką należy mierzyć wszystkie narodowości. Człowieka
może zniszczyć mikroskopijny wirus,
nie tylko grupa nawiedzonych i podstępnych ideologów.
Morderstwa, rabunki czy pozbawianie
tożsamości narodowej nie można zaliczać do bohaterskich
czynów, a tak często
się dzieje.
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W tym wielkim politycznym zamieszaniu udawało mi się przetrwać, gdyż nie widziano we mnie konkurenta w strukturach władzy. Moje zaangażowanie w sprawy ukraińskie i etatowe zatrudnienie w Zarządzie Wojewódzkim UTSK w Olsztynie eliminowało ze
wszystkich stanowisk partyjnej nomenklatury. Władza nie miała
żadnego przekonywającego dowodu, że uczestniczyłem w antysocjalistycznej działalności.
Partia uważała, że związki zawodowe należy scentralizować i przy
okazji zweryfikować zatrudnionych tam pracowników. Dotychczasowe branżowe struktury związków zawodowych nie poddawały się
całkowitej partyjnej dominacji.

Moje nagrody i odznaczenia miały symboliczny charakter. Rzeczywistość wyglądała całkiem inaczej. Jako przykład służą dwa pisma
władzy wojewódzkiej dotyczące mego ubiegania się na studia zaoczne.
Czujny urzędnik państwowy poprawił „błędną” decyzję Pierwszego
Wicewojewody Olsztyńskiego. Ostateczna decyzja dotycząca ubiegania się na studia została zmieniona na moją niekorzyść.
Jak widzimy podziękowania i wyróżnienia nie pomagały mi
w moich osobistych sprawach. Byli tacy, którzy rozpowszechniali
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Pismo podpisane przez Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

o mnie plotki, że buduję socjalizm radziecki dołączając do tego
niemoralne zachowanie się. Pomimo dyskryminacji i haniebnych
plotek nie przestawałem być sobą. Nadal starałem się jak najwięcej pomóc swoim rodakom i mieszkańcom naszego terenu. Plotki
o mnie celowo były rozpowszechniane przede wszystkim aby mnie
skompromitować.
Na przekór wszystkim oszustom nie przestawałem prowadzić
działalności na rzecz zwykłych ludzi, pomagać w rozwiązywaniu
problemów i przyjmowaniu podziękowań. Wiedziałem, że takie postępowanie nie podoba się wszelkiej maści szowinistom i tym, którzy nie odróżniają dobra od zła. Organizacje związkowe i kulturalno-oświatowe wystąpiły z wnioskiem o przyznanie mi odznaczenia
„Zasłużony dla Warmii i Mazur”.
Pomimo sprzeciwu przedstawicieli partii taką odznakę otrzymałem. Tak mogło się stać tylko w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, kiedy partia stopniowo traciła swoje wpływy.
Władza gminna w Dywitach, do której należała miejscowość
naszego miejsca zamieszkania uważała, że powinienem być do ich
dyspozycji. Od pierwszych dni naszego zamieszkania żonie, jako
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nauczycielce powierzono funkcje opiekuna społecznego, a mnie pracę społeczną w komisjach wyborczych. Rozpoczynałem, jako członek
Komisji wyborczej, następnie jako przewodniczący aż doszło do wojewódzkiej komisji wyborczej w Olsztynie. Oprócz zwykłych podziękowań nic dobrego nie otrzymywałem.
Władza administracyjna wykorzystywała mnie, jako niewolnika,
który ma tylko obowiązki, ale żadnego prawa. Jedynie przedstawiciele różnych organizacji wbrew funkcjonariuszom partyjnym starali
się oceniać mnie jak zwykłego obywatela.
Bez wstępnych konsultacji zobowiązywano mnie obsługiwać społecznie kampanie wyborcze do końca lat osiemdziesiątych. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że moja osoba miała wzbudzać zaufanie
wśród miejscowej społeczności. Polecenia otrzymywałem na piśmie
i ustnie. Były to propozycję tzw. „nie do odrzucenia”. Gdybym odrzucił propozycje, zwiększono by represje w stosunku do mnie w pracy,
i mojej rodziny w miejscu zamieszkania.
Mój wkład w działalność społeczną na rzecz administracji państwowej na terenie gminy i województwa był znaczący. Jednak administracja państwowa moje pisemne prośby dotyczące istotnych spraw
ignorowała i na dodatek pozostawały one bez odpowiedzi. Tylko na
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kilka spraw otrzymałem pisemną odpowiedź, oczywiście negatywną.
Jako przykład negatywnego odnoszenia się władzy gminnej do mojej
rodziny świadczy poniższe podanie o legalną sprzedaż działki. Nigdy
nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi na to i inne pisemne podania w tej sprawie. Bardzo często zesłańcom akcji „Wisła” dawano do
zrozumienia, że są na straconych pozycjach i nikt nie będzie uważał
ich za normalnych obywateli.
11 listopada 1977 r. odbyło się pokontrolne spotkanie Sekretarza
Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych,
Sekretarza Rolnego Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie,
Sekretarza Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych oraz pracowników Oddziału Zarządu Głównego ZZPR w Olsztynie. Podczas
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pod su mowa n ia
stwierdzono, że
ogólnie nasza praca i działalność terenowa jest dobra.
Szczegółów nie
omawiano, chociaż badano, kto
ile razy wyjeżdżał
w teren, ile obsłużył zebrań i załatwił skarg pracowników oraz
innych spraw.
Po
kilku
dniach, na naradzie wewnętrznej
pracowników, kierownik oddziału
stwierdził, że sekretarz KW PZPR w Olsztynie i sekretarz ZG ZZPR ocenili moją
pracę bardzo źle. Odpowiedziałem, że sekretarze powinni podczas
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Jedno z kilku podań, na które nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Nieoficjalnie mówiono, że Ukraińcy z Akcji „Wisła” nie mogą korzystać z prawa
na równi z innymi obywatelami.

podsumowania kontroli przedstawić moje niedociągnięcia. Pomogłoby to mnie i innym pracownikom w dalszej pracy, żeby nie powtarzać tych samych błędów. Na moją uwagę kierownik się zdenerwował i powiedział, abym uważał co mówię, bo mogę mieć większe
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problemy. Jeszcze tego samego dnia dowiedziałem się od kolegów
z Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Olsztynie, że było
całkiem inaczej. Kontrola wykazała, że to ja miałem najlepsze wyniki w pracy i działalności na rzecz pracowników oraz członków ich
rodzin. Funkcjonariusze partyjni i ich poplecznicy zauważyli, że
przeprowadzane kontrole działają na moją korzyść. Osoby nie wtajemniczone w moje ukraińskie pochodzenie i statusu zesłańca akcji

Jak widzimy nawet laureaci „Giełdy Usprawnień w Rol;nictwie” z takim
pochodzeniem jak ja nie mieli wstępu na studia stacjonarno-zaoczne Akdemii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
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„Wisła”, podziwiały moje podejście do ludzi i umiejętność rozwiązywania problemów. Nawet proponowano mi zatrudnienie w innych
organizacjach i zakładach pracy.
Moje dotychczasowe doświadczenie życiowe całkowicie potwierdza, że nie dopuszczano Ukraińców do zajmowania prestiżowych
stanowisk. Wielu moich rodaków bardzo często skarżyło się na różnego rodzaju szykany w pracy. Tak samo mieli ze strony władzy
i służb specjalnych podobne problemy do moich.
Pod naciskiem społeczeństwa w kraju zachodziły polityczne zmiany. Po wprowadzeniu tajnego głosowania zdemoralizowani funkcjonariusze polityczni i społeczni nie zawsze mieli możliwość utrzymać
się na stanowiskach.
Niezadowolenie pracowników uwidaczniało się nie tylko na zebraniach, ale także na protestach poza zakładem pracy. Władza szukała
sposobu zahamowania eskalacji żądań, występowania z postulatami
i protestami. Postanowiono szukać „kozłów ofiarnych” nawet wśród
sekretarzy partii. Nie zdawali sobie sprawy, że wymiana niewygodnych funkcjonariuszy nie powstrzyma protestów robotniczych.
22 stycznia 1980 r. do Olsztyna przyjechał Sekretarz Zarządu
Głównego ZZPR z Warszawy i na spotkaniu z pracownikami poinformował o moim awansie na zastępcę Kierownika Oddziału ZG
ZZPR w Olsztynie. Awansem byłem zaskoczony, gdyż nie tak dawno
KW PZPR w Olsztynie zabronił brać pod uwagę moją kandydaturę
na sekretarza ZO ZZPR w Olsztynie. Stanowisko zastępcy Kierownika Oddziału Zarządu Głównego Zw. Zaw. Pracowników Rolnictwa było równoznaczne ze stanowiskiem zastępcy Przewodniczącego
Zarządu Okręgu ZZPR. Jak się dowiedziałem, miałem być „kozłem
ofiarnym”, którego chciano obciążyć za wszystkie nieszczęścia w resorcie rolnictwa, na terenie naszego województwa.
Na spotkaniu sekretarz Zarządu Głównego ZZPR powiedział,
że „…Jest przekonany, że ten awans wpłynie na poprawę sytuacji
w związku zawodowym pracowników rolnictwa…”. Odpowiedziałem,
że postaram się, aby nasz związek zawodowy miał należyte uznanie
wśród załóg pracowniczych i członków ich rodzin.
W tym czasie na terenie całego kraju odbywały się w dużych i małych zakładach pracy strajki. Stare związki zawodowe rozpadały się.
Codziennie byłem zapraszany na spotkania z załogami, na których
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omawiano przyszłość zakładów pracy i nowych związków zawodowych. W resorcie rolnictwa na terenie naszego województwa powstały trzy związki zawodowe: Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa, Związek Zawodowy „Solidarność” i Autonomiczny Związek
Zawodowy. Na pytania robotników, w jakich związkach zawodowych
mam zamiar pracować, odpowiadałem, że w związkach zawodowych
pracowników rolnictwa. Pochodzę ze wsi i doskonale wiem, w jakich
warunkach żyją tam ludzi. Lepszą przyszłość mieszkańcom wsi mogą
zapewnić ci, którzy na codzień są z nimi związani. Sama zmiana nazwy związku, w których pozostają ci sami ludzie nie wpłynie na poprawę działalności. Problem nie w nazwie, ale zarządzaniu i reprezentowaniu interesów pracowniczych. Zawsze stawałem w obronie
pracowników i na ile było to możliwe, zabiegałem o poprawę warunków socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin. Dotychczasowe
zmiany nazw instancji związkowych wcale nie poprawiły sytuacji
gospodarczej i warunków socjalnych w przedsiębiorstwach rolnych.
Należy zmieniać ludzi, którzy lekceważą ludzkie problemy i nie zajmują się tym, do czego zostali powołani.
10 lutego 1981 r. odbyła się I Okręgowa Konferencja Wyborcza
Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa
w Olsztynie, na której wybrano nowe kierownictwo związkowe. Pomimo sprzeciwu funkcjonariuszy partyjnych i ich popleczników zostałem wybrany na sekretarza Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie.
Praktycznie mój zakres czynności nie zmienił się. Dodatkowo ta
funkcja umożliwiała mi w niektórych przypadkach podejmowania
samodzielnych decyzji.
Przewodniczący, jego zastępcy i inni „czołowi działacze” unikali
spotkań z robotnikami. Do innych nowopowstałych związków zawodowych w przedsiębiorstwach rolnych odnosiłem się z powagą.
Uważałem, że każdy ma prawo wybierać przynależność związkową.
Większość problemów wynikających bezpośrednio w zakładach pracy udawało mi się rozwiązywać na miejscu. Te, które dotyczyły aktów prawnych, przedstawiałem na prezydium lub plenarnym posiedzeniu Zarządu Okręgu ZZPR. Podjęte uchwały przekazywano do
odpowiednich organów władzy państwowej.
21–28 maja 1981 r. wspólnie z aktywem związkowym Kółek Rolniczych z terenu olsztyńskiego województwa zorganizowaliśmy
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masową akcję protestacyjną w Olsztynie. Głównym żądaniem pracowników Kółek Rolniczych było podpisanie układu zbiorowego pracy. 60-osobowy komitet protestacyjny rozpoczął swoją działalność
w budynku Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolników
w Olsztynie. Przeciwko przeprowadzenia takiej formy protestu była
partia i kierownictwo „Solidarności” w Olsztynie. Jak się okazało
ujawniły się sprzeczności interesów między związkami zawodowymi.
Podczas naszego protestu 23 maja 1981 r. o godz. 15.00 odwiedziła nas delegacja „Solidarności”. Przewodniczący Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych
„Solidarność” z radcą prawnym i dwóch członków Międzyzakładowej Komisji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych
„Solidarność” w Olsztynie, zażądali przerwania naszej akcji protestacyjnej. Stwierdzili, że pracownicy zatrudnieni w rolnictwie powinni zbierać plony, a nie zajmować się strajkami. Poinformowano
nas, że rolnicy indywidualni powołali swój związek zawodowy po to,
aby bronić własnych interesów. Członkowie związku zawodowego
w kółkach rolniczych nie mogą działać przeciwko członkom związku rolników indywidualnych. Dyskusja i przekonywanie było długie
i niedorzeczne. Zapytałem czy wiejski nauczyciel, sklepowa, kierowca
autobusu i wielu innych pracujących na rzecz rolników też nie maja
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prawa strajkować? Spotkanie zakończyło się tym, że członkowie „Solidarności” biorący udział w naszym proteście, otrzymali polecenie
natychmiastowego powrotu do pracy.
W tym samym czasie w Zarządzie Okręgu ZZPR w Olsztynie odbywały się narady i spotkania na temat kryzysowej sytuacji w Kraju.

Partyjni działacze Zarządu Głównego ZZPR w Warszawie, Kierownictwo KW PZPR w Olsztynie i przewodniczący Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie, zastanawiali się jak „wzmocnić” aktyw związkowy. Postanowiono zatrudnić byłych funkcjonariuszy służb specjalnych i partyjnych działaczy w strukturach związkowych. W Zarządzie Okręgu ZZPR w Olsztynie na pół etatu zatrudniono dwóch
„sprawdzonych” działaczy z partii i służb specjalnych. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie postawiłem
jednoznaczny wniosek. Nowoprzyjęci „działacze” powinni otrzymać zakres czynności na takiej samej zasadzie jak pozostali pracownicy. Przewodniczący kategorycznie sprzeciwił się temu wnioskowi. Swoje stanowisko uzasadniał tym, że należy być czujnym,
bo kryzys wywołany w kraju jest robotą mniejszości narodowych.
Przy takich argumentach mój wniosek niestety musiał upaść. Prawie wszyscy wiedzieli, że jestem Ukraińcem i to, co mówi przewodniczący o mniejszościach, może mieć związek ze mną. W obłudny
sposób ukrywano prawdziwe przyczyny niezadowolenia robotników
i społeczeństwa.
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4 grudnia 1981 r. odbyło się podsumowanie kolejnej kontroli organizowanej przez Zarząd Główny ZZPR w Warszawie i współpracy KW
PZPR w Olsztynie. Dowiedziałem się, że przewodniczący i funkcjonariusze KW PZPR informowali przewodniczącego komisji kontrolującej, że ja ignoruję współpracę z sekretarzami partii na wszystkich
szczeblach. Jednak nikt nie wyjaśnił, na czym miała polegać ta „współpraca”. Członkowie komisji kontrolującej w rozmowach prywatnych
twierdzili, że to ja mam najlepsze wyniki w pracy. Okazało się, że największą pomoc pracownicy w zakładach pracy otrzymują bezpośrednio ode mnie. Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą miałem ponad 60 wyjazdów w teren, celem obsługi zebrań i załatwiania skarg.
Natomiast inni pracownicy mieli poniżej 30 wyjazdów.
Sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju z dnia na dzień pogarszała się, a funkcjonariusze partyjni i ich poplecznicy szukali „kozłów ofiarnych” zamiast rozwiązywać problemy gospodarcze, społeczne i polityczne. Dygnitarze partyjni unikali rozmów na temat
poprawy warunków socjalno-bytowych, między innymi robotników
w uspołecznionym rolnictwie. Ich głównym celem było za wszelką
cenę utrzymać się przy władzy. Funkcjonariusze partyjni uważali,
że największym zagrożeniem są związki zawodowe i ich tacy jak ja
działacze. Lekceważyli moją działalność na rzecz ludzi pracy i ich
miejsc zamieszkania. Przedstawiciele partii dobrze wiedzieli, że tak
jak wielu innych, mam bardzo wysokie poparcie wśród załóg pracowniczych. W tym czasie działania partii popierało zaledwie kilka
procent. Kierownictwo partyjne chcąc utrzymać władzę 13 grudnia 1981 roku wprowadziło stan wojenny. Przy tej okazji rozwiązano
związki zawodowe i pozbywano się działaczy z autorytetem.
28 grudnia 1982 r. zarządca komisaryczny majątku Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Warszawie wręczył mi pismo
dotyczące rozwiązania umowy o pracę. Zarządca komisaryczny majątku Związku Zawodowego Pracowników w Warszawie czuł satysfakcję wykonując polecenia partyjnych funkcjonariuszy z Olsztyna.
Dziwny to był działacz związkowy, który zamiast myśleć o robotnikach martwił się o przyszłość partyjnej elity.
Mając do dyspozycji trzy miesiące czasu starałem się jak najlepiej wykorzystać go na rzecz potrzebujących pracowników przedsiębiorstw rolnych. W bardzo krótkim czasie nastąpiła zmiana
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pełnomocnika i po bezpośredniej rozmowie ponownie zostałem zatrudniony w Biurze Pełnomocnika Komisji ds. Zarządu Majątkiem
Związków Zawodowych w Olsztynie.
21 lutego 1983 r. na naradzie w Warszawie ten sam „działacz partyjno-związkowy”, który wypowiedział mi umowę o pracę, przepraszał mnie za swoją niegodziwość. Powiedział, że do zwolnienia
mnie z pracy zmusili go Przewodniczący ZO ZZPR i KW PZPR
w Olsztynie.
Decyzja długoletniego działacza związkowego Leona Grycuka nie
spodobała się funkcjonariuszom KW PZPR w Olsztynie. Jednak nie
mieli na tyle sił, aby ją zmienić.
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Wśród funkcjonariuszy partyjnych byli też tacy, którzy zdawali
sobie sprawę, że wcześniej czy później społeczeństwo osiągnie swój
cel, jakim jest demokracja. Jedynie problem zesłańców akcji „Wisła” był i nadal jest przemilczany. Znając negatywne nastawienie
niektórych przedstawicieli władzy w stosunku do mojej osoby od 1
stycznia 1983 r. składałem pełnomocnikowi komisji w Warszawie
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Kopia, jedna z wielu informacji, składanych Pełnomocnikowi Komisji
ds. Zarządu Majątkiem Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa
w Warszawie.

miesięczne informacje z pracy i działalności w przedsiębiorstwach
rolnych. Pełnomocnik podziękował mi publicznie na naradzie
w Warszawie za przekazywane informacji, zachęcając innych do tej
formy współpracy.

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa …

379

Podczas prywatnych rozmów koledzy zadawali pytania, dlaczego
wpadłem na taki biurokratyczny pomysł. Odpowiedziałem szczerze, że zabezpieczam się przed kłamliwymi pomówieniami niektórych przedstawicieli partii i władz administracyjnych. W Olsztynie
znajdują się ludzie, którzy swoją działalność opierają na obłudzie,
kłamstwie i sianiu nienawiści. Wszyscy wykazali mi współczucie
dodając, że u nich też nie brakuje tej ciemnoty. Dzięki tym informacjom pokrzyżowałem plany szowinistycznym wichrzycielom,
którzy nie przestawali mnie oczerniać i podrywać opinii w pracy.
Informacje dają możliwość sprawdzić jak naprawdę wykonuję swoje obowiązki.

Kierownictwo Zarządu Głównego ZZPR wystąpiło o nadanie państwowego
odznaczenia.

23 czerwca 1983 r. na posiedzeniu Prezydium Komitetu Założycielskiego Federacji Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa
w Warszawie potwierdzono prawidłowość mego działania w terenie.
Podziękowano za dostarczenie 57 uchwał o przystąpieniu do federacji zakładowych organizacji związkowych. Dodatkowo przyjęto 30
uchwał telefonicznie, które na piśmie nie dotarły do naszego biura.
W porównaniu z innymi województwami miałem najlepsze wyniki
w tej działalności organizacyjnej.
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Powstające związki zawodowe całkowicie odcinały się od partyjnego dyktatu. Partia wspólnie z organami służby bezpieczeństwa szukała wszelkich sposobów wejścia w struktury związkowe. W praktyce
wielu zwolenników komunistycznego reżimu przeniknęło w szeregi
aktywu związkowego. Jednak nie mieli przebicia w podporządkowaniu sobie struktur związkowych. Jedynie udawały im się różnego rodzaju intrygi i podrywanie autorytetu uczciwym działaczom.
4 sierpnia 1983 r. otrzymałem wezwanie do KW PZPR w Olsztynie. Poinformowano mnie, że moja działalność związkowa jest antypaństwowa. Stwierdzono, że do Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Olsztynie przychodzi bardzo dużo skarg na mnie. Nalegałem, aby
zapoznali mnie chociaż z jedną skargą, ale odmówili. Poinformowali
mnie, że niedopuszczalne jest bez uzgodnienia z sekretarzami partii
spotykanie się z robotnikami. Na dodatek zabrania się namawianie
ich do wstępowania do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa. Jednocześnie zabroniono mi po raz kolejny jeździć w teren. Zakazu nie potwierdzono na piśmie, w związku z tym
nie przestrzegałem tej decyzji. Po pewnym czasie dowiedziałem się,
że to terenowi partyjni funkcjonariusze skarżyli się na
mnie. Mieli pretensje, że nie zapraszam
na spotkania związkowe przedstawicieli partii. Oni dobrze
wiedzieli, że to robotnicy zapraszali
mnie na organizowane narady i spotkania. Robotnicy
nie ukrywali, że na
związkowym zebraniu nie chcą widzieć
żadnego partyjnego
funkcjonariusza.
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10 listopada 1983 r. odbył się I Krajowy Zjazd Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Warszawie, na którym wybrano władze związkowe. Województwo olsztyńskie reprezentowało 27
delegatów wybranych w tajnym głosowaniu na Wojewódzkim Zjeździe
Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Olsztynie.
16 grudnia 1983 r. odbył się Wojewódzki Zjazd Zw. Zaw. Prac. Rolnictwa w Olsztynie, na którym wybrano Okręgową Radę Federacji
ZZPR. Wybrani delegaci z poszczególnych organizacji związkowych
powierzyli mi funkcję Przewodniczącego Okręgowej Rady Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Olsztynie. W tajnym głosowaniu poparło moją kandydaturę 72 delegatów spośród 83
oddanych głosów. Wśród uczestników Zjazdu znajdowali się zwolennicy starego reżimu. Oprócz zaproszonych przedstawicieli władzy,
bez zaproszenia uczestniczyło dwóch oficerów Służby Bezpieczeństwa w stopniu pułkownika i kapitana. Jak widać „byłem doceniany przez władzę” tak, że przysłali wysokiej rangi doświadczonych
oficerów. Pomimo pewnych intryg ze strony popleczników partii,
Wojewódzki Zjazd Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa
w Olsztynie odbył się zgodnie z planem.
Po zakończeniu Zjazdu przez dłuższy czas otrzymywałem gratulację nie tylko od działaczy związkowych, ale zwykłych ludzi, w tym

Fragmenty artykułu „Gazety Olsztyńskiej” z dnia 17-18 grudzień 1983 r.
dotyczący przebiegu Wojewódzkiego Zjazdu Zw. Zaw. Pracowników Rolnictwa w Olsztynie.
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moich rodaków. Otrzymując mandat pełnienia funkcji związkowej
otwarcie informowałem, że działam w interesie wszystkich pracowników i członków ich rodzin. Dlatego nikt się nie dziwił, że bardzo
często zwracali się do mnie o pomoc nie tylko członkowie naszego
związku. W miarę swych możliwości pomagałem wszystkim włącznie z moimi rodakami.
Na wniosek aktywu związkowego i członków związku z puli Rady
Krajowej Federacji ZZPR otrzymywałem dyplomy i odznaczenia.
Wszelkie wyróżnienia mojej osoby w postaci odznaczeń, dyplomów i podziękowań bardzo denerwowały niektórych przedstawicieli
władzy. W dalszym ciągu, gdzie było to możliwe, starali się poniżać
moją osobę jako Ukraińca. Tak samo wielu moich rodaków odczuwało jarzmo zniewolenia.
W takich warunkach bardzo trudno było wypracować autorytet nie
tylko na stanowisku pracy, ale w środowisku, w którym się mieszkało.
Pomimo tego na swojej drodze życiowej spotykałem nie tylko złoczyńców ale ludzi uczciwych i nie zarażonych nienawiścią do Ukraińców.
Następowała systematyczna wymiana funkcjonariuszy na najwyższych stanowiskach, partyjnych i administracji państwowej. Moje
zaangażowanie społeczne nie uszło uwadze niektórym funkcjonariuszom władzy administracyjnej. Zapotrzebowanie na działaczy
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z autorytetem, na dodatek pracowitych, rosło. Powołanie mnie w skład
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie było w pełni uzasadnione.
Za aktywną pracę w komisji otrzymywałem jedynie pisemne i ustne podziękowania. Moje potrzeby do wykonywania tych zadań, jak
telefon czy talon na samochód nie były uwzględniane.
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Kilkuletnie pisemne
starania
o instalację telefonu w moim domu
pozostawały bez
odpowiedzi. Tylko w bezpośredniej rozmowie lekceważąco i z ironią informowano,
że trzeba czekać.
Nawet pismo Rady
Krajowej Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa
w Warszawie nie
zmieniło negatywnego stosunku do mojej osoby. W miejscu mego
zamieszkania sąsiedzi otrzymywali telefony, ale dla mnie takiej możliwości zabrakło. Po pewnym czasie dzięki koleżeńskim układom
z Przewodniczącym miejscowej organizacji związkowej, udało się
zainstalować potrzebny telefon.
Partyjni funkcjonariusze nie ukrywali negatywnego stosunku do
mojej osoby. Nie mogli się pogodzić z faktem, że bez ich przyzwolenia
zostałem wybrany przewodniczącym największej organizacji związkowej w województwie olsztyńskim. Uważali, że bez telefonu i samochodu nie wywiążę się z nałożonych obowiązków. Dotychczas funkcjonariusz partyjny decydował, kto i na jakie stanowisko będzie wybierany
lub mianowany. Nadal nie mogli zrozumieć, że minęły czasy szykanowania robotników i całego społeczeństwa. Niemniej rozczarowani byli
i ci, którzy za ochłapy zajmowali się donosicielstwem.
Pomimo dalszych ukrytych szykan nie zmieniałem swoich planów
w działalności na rzecz pracowników, członków ich rodzin i swoich
rodaków. Moja działalność oraz inicjatywy były systematycznie omawiane przez szeroki aktyw związkowy i członków związku w zakładach
pracy. Przedstawiciele organizacji związkowych powierzyli mi funkcję
delegata na I Ogólnopolskie Zgromadzenie Związków Zawodowych.
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Przed wyjazdem odwiedził mnie funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, żeby dowiedzieć się, jaką pełnię funkcję w Ukraińskim Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym w Olsztynie. Dlaczego zarzucam aktualnym działaczom UTSK likwidację dotychczasowego dorobku organizacyjnego w Towarzystwie. Na jakiej podstawie agituję mniejszość
ukraińską do zapisywania dzieci na język ukraiński w szkołach, organizację kół UTSK i zespołów artystycznych. Odpowiedziałem, że nadal
jestem członkiem UTSK i udzielam zwykłej informacji na temat prawa mniejszości narodowych w Polsce. Jako członek UTSK mam prawo oceniać poszczególnych działaczy na odcinku realizacji zadań zawartych w statucie. Moje propozycje i rozmowy na temat działalności
statutowej UTSK są normalne jak w każdej organizacji. Nie ma nic
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nadzwyczajnego w tym, że popularyzuję osiągnięcia praw obywatelskich w Polsce Ludowej. Po dłuższej rozmowie otrzymałem „przyjacielską” radę, abym przestał zajmować się UTSK, a więcej uwagi poświęcał
na wytyczne partii. Zdawałem sobie sprawę, że dyskusja z funkcjonariuszami służb specjalnych i partii nic dobrego nie przyniesie.
Pomoc robotnikom, w tym pokrzywdzonym w ramach akcji „Wisła”, przedstawiciele władzy uważali za wrogą działalność. Głoszone zasady socjalizmu były łamane przede wszystkim przez samych
przedstawicieli władzy i partyjnych funkcjonariuszy. Wymyślano
różne sposoby, aby mnie skompromitować i oczernić w oczach robotników, znajomych i przyjaciół. Moje wyniki w pracy i działalności społecznej oraz zdobyta przychylność ze strony uczciwych ludzi
była największym zagrożeniem dla panującego reżimu.

Funkcjonariusze partyjni i ich poplecznicy wcale tego nie ukrywali. W bezpośrednich rozmowach bez świadków wprost zarzucano
mi, że tacy jak ja nie powinni być dopuszczani na żadne stanowiska
w Polsce. Na szczęście ich plany nie zawsze były realizowane. Jedynie utrudniano mi normalne funkcjonowanie w pracy zawodowej
i w życiu osobistym.
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Od chwili wybrania mnie na Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Federacji Zw. Zaw. Prac. Rolnictwa systematycznie nawiedzali
nasze biuro oficerowie Służby Bezpieczeństwa. Dla nadania powagi
tych wizyt byli to oficerowie w stopniu pułkownika i kapitana. Trudno było zrozumieć cel tych wizyt. Nasza działalność była otwarta
i nic do ukrycia nie mieliśmy. Widocznie władza doszła do wniosku,
że tacy działacze jak ja, muszą być kontrolowani.
Z wielkim szacunkiem odnoszę się do
tych, którzy mieli odwagę
przedstawiać
moje osiągnięcia publicznie m.in. w prasie
i radiu. Jako przykład
może świadczyć poniższy artykuł „Gazety Olsztyńskiej”, który przedstawia fragment naszego rocznego dorobku. Podobne
artykuły umieszczane
były nie tylko w prasie
lokalnej, ale regionalnej i ogólnokrajowej.
Społeczeństwo mogło
ocenić, jak wiele można zrobić na rzecz pracowników, członków
ich rodzin i mieszkańców wsi bez wtrącania
się niekompetentnych
urzędników.
Nowe kierownictwo
wojewódzkiej władzy
partyjnej i administracyjnej widząc mój au- Artykuł opublikowany w „Gazecie Olsztyńtorytet wśród załóg, skiej” z dnia 20.02.1985 r.
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zmieniło taktykę postępowania w stosunku do mojej osoby. Wynikało to między innymi z konieczności zapraszania przedstawicieli
organizacji związkowych na wszelkiego rodzaju narady i spotkania.
W nowej sytuacji politycznej władza partyjna i administracyjna starała się przytłumić mój autorytet wśród pracowników i członków ich
rodzin. Jednak oficjalnie nie mogli siać nienawiści do mego ukraińskiego pochodzenia i twierdzić, że nie powinno się mnie wybierać
do władz a szczególnie związkowych. Funkcjonariusze ci nie mając
pojęcia o sprawach gospodarczych i socjalnych, dowartościowywali
siebie wyszukiwaniem wrogów socjalizmu.
17 maja 1985 r. odbył się Wojewódzki Zjazd Związków Zawodowych w Olsztynie. 289 delegatów z 682 organizacji związkowych wybrało Radę Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych
w Olsztynie, do której wybrano m.in. moją osobę.
Moje inicjatywy i propozycje dotyczące współpracy związkowej
na szczeblu wojewódzkim przyjmowane były z powagą i uznaniem.
W tajnym głosowaniu powierzono mi funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych
w Olsztynie.

Wzmianka o naszej działalności w krajowym tygodniku „Związkowiec”
z dnia 3.03.1985 r.

Funkcję wiceprzewodniczącego WPZZ przyjąłem, jako uznanie ze
strony robotników i działaczy związkowych. Jednak nie wyraziłem
zgody kandydowania na przewodniczącego. Funkcja wiceprzewodniczącego była społeczna i uważałem, że ta forma współpracy związkowej będzie wystarczająca. Moje zobowiązania wobec mieszkańców
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wsi, pracowników rolnictwa i członków ich rodzin były ciągle aktualne. W tym okresie rozpoczęła się szeroka akcja wyborcza posłów na Sejm. Bardzo często tygodnik ogólnokrajowy „Robotnik Rolny” oraz lokalne radio i prasa szeroko przedstawiały moje osiągnięcia i zamiary na rzecz ludzi pracy oraz mieszkańców olsztyńskiego
województwa.
Nigdy nie spotkałem się z krytycznymi uwagami dotyczące mojej
pracy i działalności społecznej. Jedynie w rozmowach z przedstawicielami partii zwracano mi uwagę, że zbyt emocjonalnie angażuję się
w rozwiązywanie problemów ludności ukraińskiej.
Odpowiadałem, że udzielając pomocy potrzebującym nie pytam
o narodowość i pochodzenie społeczne. Jednakowo odnoszę się do
każdego człowieka i nikt nie potwierdzi, że jest inaczej. Tygodniowo
załatwiam kilkanaście skarg i interwencji nie pytając o przynależność narodową oraz wyznanie religijne.
Mój bliski znajomy powiedział, że legitymacja UTSK to tylko pretekst do przedłużenia ścisłego nadzoru nad moją osobą. Wszystko
świadczy o tym, że tacy jak ja powinni zawsze być pod ścisłym nadzorem i nie dopuszczani do struktur organizacyjnych mniejszości
ukraińskiej. W rzeczywistości po odsunięciu mnie od struktur UTSK
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Fragment relacji ze spotkania telefonicznego przedstawionej w „Dzienniku
Pojezierza” z 4.09.1985 r.
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pseudo-działacze czuwali abym czasami nie zajął się działalnością
społeczną w ukraińskim środowisku. Chociaż ten zdemoralizowany
element społeczny stanowił minimalny odsetek w naszej mniejszości
narodowej to skutki ich działalności były pokaźne i bolesne.

Ciągła obserwacja mojej osoby była dla mnie uciążliwa i nieznośna,
ale zdawałem sobie sprawę, że moi rodzice i rodacy przeżywali większą
gehennę. W dalszym ciągu zajmowałem się problemami robotników,
członków ich rodzin i mieszkańców całego województwa.
Członkowie związków zawodowych poprzez terenowe organizacje związkowe występowali z wnioskami o umieszczenie mego nazwiska na liście kandydatów na posłów na Sejm. Uchwały i wnioski
członków związku drażniły funkcjonariuszy partyjnych. Władza wojewódzka chcąc częściowo zadowolić wnioskodawców postanowiła
powołać mnie na członka Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie. Jednak związkowcy nie zaprzestawali podejmować uchwał dotyczących występowania z wnioskami o umieszczenie mnie na liście
kandydatów na posłów na Sejm.
24 lipca 1985 r. na posiedzeniu Rady Wojewódzkiej Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Olsztynie podjęto dodatkowo uchwałę w imieniu wszystkich organizacji związkowych o umieszczeniu mego nazwiska na liście kandydatów na posłów
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na Sejm. W bardzo krótkim czasie zostałem poinformowany, że na
plenarnym posiedzeniu KW PZPR w Olsztynie 6 sierpnia 1985 r. zostałem zatwierdzony, jako kandydat na posła.
Lista zatwierdzonych kandydatów na posłów została opublikowana w prasie, radiu i specjalnych biuletynach. W informacji stwierdzono, że jestem kandydatem Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Olsztynie, Porozumienia Związków Zawodowych
w Olsztynie i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie. Po tym
ogłoszeniu odczułem intuicyjnie, że funkcjonariusze partyjni i ich
zwolennicy wymyślili coś szczególnego w stosunku do mojej osoby.
Zawsze negatywnie oceniano moje poglądy dotyczące prawa człowieka do normalnego życia. Sprawa dotyczyła nie tylko mego zaangażowania się na rzecz zesłańców akcji „Wisła”, ale organizacji i działalności w związkach zawodowych. Bardzo krytycznie odnoszono
się do mnie za obronę robotników i członków ich rodzin w przedsiębiorstwach rolnych. Bardzo często napływały do mnie sygnały, że
przedstawiciele partii starają się nie dopuścić do umieszczenia mego
nazwiska na liście kandydatów na posłów na Sejm. Głównym argumentem było to, że jestem Ukraińcem i nie przestrzegam zasad
ustroju socjalistycznego. Takie zarzuty świadczyły o niskim poziomie
intelek tua lny m
i wielkiej głupocie elity politycznej na wysokich
stanowiskach. To
ja zawsze i wszędzie
broniłem
praworz ąd ności bez względu na okoliczności, w jakich się
znajdowałem. Zawsze stawałem po
stronie pokrzywdzonych, którymi przede wszystkim byli zwykli
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ludzie. Zabezpieczałem członkom związku wybór władz w tajnym
głosowaniu.
Pracownicy zakładów pracy i mieszkańcy naszego województwa,
którzy mieli styczność z moją osobą, dobrze wiedzieli, kto jest ich
sprzymierzeńcem. Moje wyjazdy na spotkania i kontakty bezpośrednie z ludźmi przynosiły obopólną korzyść.
Po każdym spotkaniu, jako kandydat na posła na Sejm otrzymywałem wiele telefonów i pisemnych próśb o pomoc. Zwiększyła się też
liczba osób przyjeżdżających bezpośrednio do naszego biura z prośbą
o pomoc. Był to wynik publicznego przedstawienia moich poglądów
na temat warunków i poprawy życia na wsi.

Biuletyn Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Rada Wojewódzka w Olsztynie, 15 sierpień 1985 r.
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Moja kariera „kandydata na posła do Sejmu” zakończyła się
na spotkaniu 11 września 1985 r. po wręczeniu podziękowania za
udział w kampanii wyborczej. Komitet Wojewódzki PZPR w Olsztynie chcąc zachować twarz wobec działaczy związkowych za wykreślenie mnie z listy kandydatów na posłów na Sejm, stosował różne
chwyty usprawiedliwienia. Między innymi na spotkaniu I Sekretarza
KW PZPR w Olsztynie z działaczami Wojewódzkiego Porozumienia
Związków Zawodowych w Olsztynie 2 października 1985 r. powiedział: „…W Kombinatach Rolnych Szczytno i Nidzica, nie ma wzrostu
członków związku zawodowego pracowników rolnictwa…”. Oczywiście posłużył się haniebnym kłamstwem. Ja i wielu działaczy, którzy
wiedzieli, że w kombinatach tych jest odwrotnie, byliśmy zaskoczeni
tak niskim chwytem propagandowym.
Dodatkowo zadał mi pytanie: „…Jakich to działaczy związkowych
macie w terenie, że żądają wyjaśnienia, dlaczego wykreślono was z listy kandydatów na posłów do Sejmu?...”
Na uwagi i pytania I Sekretarza KW PZPR w Olsztynie odpowiedziałem: „…Bardzo źle się dzieje, kiedy władza publicznie posługuje
się nieprawdziwymi informacjami. W jednym i drugim Kombinacie
Rolnym mam osobisty wkład w organizowaniu Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa. W każdym miesiącu na podstawie zestawienia wpłaconych składek członkowskich przybywa ilość członków
związku zawodowego. Co do terenowych działaczy, to z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że są to ludzie praworządni, pracowici,
uczciwi i wrażliwi na krzywdę ludzką. Należy dodać, że nie znoszą
kłamstwa i obłudy…”. Moja odpowiedź nie podobała się sekretarzowi
i jego elicie, ale nic nie mogli zrobić, bo publicznie broniłem uczciwych ludzi i prawdy. Swoje zainteresowania skupiałem nad sprawami
związkowymi w przedsiębiorstwach rolnych oraz w zakładach i instytucjach związanych z rolnictwem. Udział w spotkaniach podczas
kampanii wyborczej zwiększyły moją popularność i autorytet wśród
mieszkańców na terenie województwa. Dzięki naszej pracy i działalności wśród załóg pracowniczych, systematycznie następował wzrost
członków związku zawodowego i organizacji związkowych.
Wymownym przykładem może posłużyć fakt, że 10 stycznia
1986 r. odbyło się zebranie pracowników Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Olsztynie, na którym podjęto
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uchwałę o przystąpieniu do Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa. Podjęta decyzja świadczyła o szczególnym
zaufaniu młodzieży do naszej pracy
i działalności na rzecz
mieszkańców całego
województwa.
Rada Wojewódzka
Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Olsztynie dużo
uwagi poświęcała na
organizację wszechstronnej opieki nad dziećmi i młodzieżą. Nawiązano ścisłą współpracę z Zarządem Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Olsztynie. Dzięki tej współpracy organizowany był wypoczynek
dla dzieci, m.in. kolonie zdrowotno-stomatologiczne. Wbrew ogólnej
opinii i wrażliwości, ta forma wypoczynku cieszyła się szczególnym
uznaniem. Bardzo szybko osiągnęliśmy pozytywne wyniki w organizacji przedszkoli, dowozu dzieci do szkół i wypoczynku młodzieży
podczas wakacji i ferii zimowych. Z roku na rok powiększał się krąg
współpracujących ze związkami zawodowymi pracowników rolnictwa na terenie województwa olsztyńskiego. Na szczególną uwagę zasługują organizacje młodzieżowe i społeczne.
Bardzo korzystną współpracę na rzecz dzieci i młodzieży z przedsiębiorstw rolnych nawiązaliśmy z Zakładem Organizacji Wypoczynku Dzieci i Młodzieży Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Olsztynie.
W latach 1985 -1987 nawiązaliśmy współpracę ze związkami zawodowymi Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
Bułgarii, Węgier i Obwodem Kaliningradzkim ZSRR. W wyniku tej
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współpracy mieliśmy możliwość
w ramach wymiany wysyłać dzieci
i młodzież na obozy i kolonie. Pracownicy i członkowie ich rodzin
korzystali z wycieczek i wczasów
wypoczynkowych.
Taka współpraca
wymagała dużo
wysiłku organiFragment artykułu w gazecie ogólnokrajowej
zacyjnego i wy„Dziennik Ludowy” z dnia 25.07.1986 r.
datków finansowych. Kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w dowód uznania przyznało Odznakę Przyjaciela Dziecka.

Po każdym pobycie delegacji zagranicznej wzywany byłem do Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie do złożenia szczegółowej
informacji. Kiedy powiedziałem, że takie informacje są składane na
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plenarnych posiedzeniach Rady Wojewódzkiej Federacji ZZPR odpowiadano, że to ich nie interesuje. Żądano ode mnie planów pobytu
przed przyjazdem delegacji i rozmów w czasie pobytu. Poinformowałem, że jedynie delegacja z Obwodu Kaliningradzkiego ZZPR i częściowo z Niemieckiej Republiki Demokratycznej ustala ze mną termin przyjazdu. Program pozostałych delegacji ustalany jest w Krajowej Radzie Federacji ZZPR w Warszawie. Mnie najczęściej powiadamiają w ostatniej chwili, że do Olsztyna przyjeżdża delegacja zagraniczna nawet bez dokładnego wskazania ilości osób. Na moje wyjaśnienia nie zwracano uwagi tylko na zakończenie spotkania zobowiązano podporządkować się wymaganiom partii. Powiedziałem, że
będę się starał działać zgodnie z aktualnymi wymogami władz dotyczących zagranicznych delegacji.

Fragment artykułu „Gazety Olsztyńskiej” z dnia 28-29.06.1986 r.

Rok 1986 był szczególnym w mojej pracy i działalności. 27 czerwca 1986 r. odbył się wojewódzki zjazd delegatów Federacji Związku
Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Olsztynie. Delegaci, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Rolnictwa Kazimierz Iwaniec oraz zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich wysoko ocenili nasze dotychczasowe
osiągnięcia. Jak oceniono nasze dotychczasowe wyniki pracy i działalności może posłużyć cytat umieszczony w artykule „Gazety Olsztyńskiej”. Podobne oceny przedstawiono w radiu i prasie ogólnokrajowej m.in. tygodniku „Robotnik Rolny”.
Na konferencji oprócz uznania i podziękowań zostałem wybrany
delegatem, na Krajowy Zjazd Federacji Związku Zawodowego Pra-
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cowników oraz na II Zgromadzenie Ogólnopolskiego Porozumienia
Związków Zawodowych.

Podczas przygotowań do wojewódzkich konferencji oraz krajowych zjazdów związków zawodowych funkcjonariusze partyjni oraz
służb specjalnych bardzo interesowały się naszymi działaczami. Pytali, jakie problemy będziemy poruszali na obydwu zjazdach związkowych. Czy będę poruszał sprawy dyskryminacji pracowników pochodzenia ukraińskiego z akcji „Wisła”. Odpowiadałem, że na wojewódzkiej konferencji Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Olsztynie przyjęto 34-punktową uchwałę, której
wiele wniosków przedstawione będą na obu spotkaniach krajowych.
Zgodnie ze statutem Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa każdy pracownik bez względu na narodowość czy
wyznanie ma prawo korzystać z naszych usług. Każda skarga i prośba
o pomoc jest wnikliwie rozpatrywana. Każdy zainteresowany otrzymuje wyczerpującą odpowiedź na piśmie i ustnie. Jak dotychczas
wszystkie sprawy załatwiamy uczciwie i obiektywnie, czego brakuje w administracji państwowej i gospodarczej. Jako przykład może
posłużyć fakt, że przez wiele lat nie otrzymuję pisemnej odpowiedzi
na moje prośby dotyczące przyznania talonu na samochód. Przedstawiciele władzy wojewódzkiej w Olsztynie zbywają mnie słowami
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„trzeba czekać”. Jedynym wyjściem może być przedstawienie swojej
sytuacji na krajowym zjeździe związkowych delegatów. Podczas krajowych zjazdów w czasie przerw rozmowy prywatne z przedstawicielami centralnej władzy są praktykowane i możliwe.
Widocznie moja rozmowa ostrzegawcza przyniosła skutek. W bardzo krótkim czasie po tej rozmowie otrzymałem pisemną odpowiedź
z Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa. Treść na tyle optymistyczna, że po wielu latach
i składanych pism moja sprawa będzie rozpatrzona.

Po zakończeniu II Zgromadzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który odbył się 26-30 listopada 1986 r.
następnego dnia otrzymałem ostateczną, na dodatek negatywną odpowiedź. Zastanawiające jest to skąd wiedzieli, że z nikim nie rozmawiałem na temat asygnaty na samochód. Należy zwrócić uwagę
na wpisywanie długopisem daty w obydwu pismach. Tak wyglądała
pomoc dla nietypowego przewodniczącego największej wojewódzkiej instancji Związków Zawodowych w Olsztynie. Pomimo braku
talonu na samochód, nie zmieniłem swego stosunku do działalności
na rzecz zwykłych ludzi.
Zwróciliśmy szczególną uwagę na problem zdrowotny pracowników przedsiębiorstw rolnych i mieszkańców wsi. Wydawane przez nas
sanatoria i wczasy profilaktyczne nie rozwiązywały problemu zdrowotności mieszkańców wsi. Rada Wojewódzka Federacji Związków
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Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Olsztynie aktywnie włączyła
się do inicjatywy „Tydzień Zdrowia na Wsi”. Celem tego związkowego przedsięwzięcia i społecznego zaangażowania się specjalistów wraz
z personelem medycznym było przeprowadzenie badań lekarskich.
O wielkim społecznym zaangażowaniu olsztyńskich lekarzy świadczą
artykuły z prasy, radia oraz podziękowania pacjentów. Podsumowanie
tak ważnej inicjatywy zostało przedstawione w wydanej broszurze „TYDZIEŃ ZDROWIA
NA WSI”, Warszawa 1987. Jak oceniono nasz udział w tak
wielkim przedsięwzięciu przedstawiają niżej wymienione
fragmenty podsumowania
Krajowego Komitetu Organizacyjnego
„Tygodnia Zdrowia
na Wsi”.
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W tym też czasie odbywały się spotkania związkowe, na których
przedstawiano nie tylko nasz wewnętrzny dorobek ale pierwszej kadencji Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa na
szczeblu krajowym. Chociaż naciski ze strony partii nie ustawały, to
coraz więcej pracowników wstępowało w szeregi Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Olsztynie. Tak samo przybywało
coraz więcej młodych działaczy związkowych, którzy krytycznie odnosili się do skostniałych partyjnych metod rządzenia. Więcej uwagi
poświęcano na warunki pracy i problemy socjalno-bytowe.
Przedstawiciele partii zwracali mi uwagę, że związkowcy za mało
interesują się produkcją w zakładach pracy. Odpowiadałem, że od
produkcji jest odpowiednio przygotowana kadra, a działacze związkowi też mają swoje programy i plany, które muszą realizować. Na
dodatek systematycznie rozliczają
się przed swoimi
członkami i całą
załogą.
Moją
pracę
i działalność pozytywnie doceniali nie tylko robotnicy i członkowie
ich rodzin, ale też
kierownictwo Federacji Związków
Zawodowych Pracowników Rolnictwa. Chociaż ogólna sytuacja finansowa w związkach
zawodowych była
skromna, to wyniki naszej pracy
oceniane były bardzo wysoko.
Fragment artykułu gazety „Dziennik Pojezierza”
z dnia 11.03.1987 r.

402

Akcja „Wisła”

W ocenie naszej pracy nie można pominąć dyrektorów przedsiębiorstw rolnych, którzy w Związkach Zawodowych Pracowników
Rolnictwa widzieli sprzymierzeńców. Przekonali się, że pracownik
i jego rodzina są wartością w zakładzie, a nie ciężarem, który należy
wyeksploatować i pozbyć się.
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Wielu z nich otwarcie i publicznie przedstawiało mnie, jako człowieka, który wiele dobrego zrobił na rzecz pracowników, członków
ich rodzin oraz zakładów pracy. Bardzo często na różnego rodzaju
publicznych spotkaniach, przekazywano mi ustne i na piśmie oficjalne podziękowania.
18–20 marca 1987 r. odbył się II Krajowy Zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa w Warszawie. Na zjeździe

Jedno z wielu indywidualnych podziękowań ze strony dyrektorów
przedsiębiorstw.
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nasi delegaci przedstawili bardzo dużo wniosków dotyczących warunków pracy i życia w przedsiębiorstwach i zakładach rolnych.
Pod koniec 1986 r. działalność związkową prowadziliśmy w 201
samodzielnych przedsiębiorstwach i zakładach. Były to przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, spółdzielnie kółek rolniczych, państwowe ośrodki maszynowe, przedsiębiorstwa budownictwa rolniczego
i wodnego, zakłady oraz instytucje działające na rzecz rolnictwa.
Najwięcej nieprzyjemności stwarzali mi funkcjonariusze PZPR za
tworzenie silnej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa. Funkcjonariusze partyjni dążyli do rozbicia naszej struktury
związkowej i w to miejsce stworzenia kilku struktur w poszczególnych pionach gospodarczych. Oczywiście chodziło o osłabienie struktur związkowych. Jednak były to już czasy, kiedy robotnicy sami mogli decydować, jakie związki zawodowe są dla nich najlepsze.

Nasi delegaci na II-gi Krajowy Zjazd Federacji Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa przyjechali nie tylko z konkretnymi
postulatami, ale poważnym dorobkiem organizacyjnym. W pierwszym kwartale 1987 r. na terenie województwa olsztyńskiego zakładowe organizacje Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa
zostały powołane w 194 samodzielnych przedsiębiorstwach i zakła-
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dach resortu rolniczego. Organizacje te zrzeszały 32084 członków
Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa.
Oprócz spraw organizacyjnych dużo uwagi poświęcaliśmy poprawie warunków pracy i życia pracowników oraz ich rodzin. Nadal musieliśmy przypominać centralnym władzom państwowym o godnym
traktowaniu pracowników rolnictwa pod względem zarobków oraz
warunków mieszkaniowych. Udowadnialiśmy, że nasze zarobki w porównaniu do innych gałęzi gospodarki są zaniżone i nieadekwatne do
wkładu pracy. Nadal nie przestrzegane są warunki bezpieczeństwa
i higieny pracy. Rada Wojewódzka Federacji ZZPR zajęła się organizacją szkoleń społecznych inspektorów pracy oraz pracowników administracyjnych z zakresu bhp i naliczania zarobków. Najlepsze wyniki
osiągnęliśmy w zakresie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-turystycznej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Systematyczna
poprawa warunków płacowych i socjalno-bytowych uzależniona była
od decyzji centralnej władzy państwowej.
Nawiązywaliśmy współpracę ze wszystkimi organizacjami i instytucjami, które miały wpływ na poprawę warunków życia i pracy naszych pracowników oraz członków ich rodzin. Zachęcaliśmy,
aby nasi działacze na zasadach społecznych brali bezpośredni udział
w pracach tych organizacjach i instytucjach. Kierowaliśmy się zasadą, że wszelkie decyzję dotyczące warunków życia i pracy naszych pracowników nie powinny
być podejmowane bez naszej, to
znaczy związkowej wiedzy.
Niektórzy
funkcjonariusze partyjni zarzucali mi, że od
tego jest partia. Odpowiadałem,
że widocznie partia potrzebuje
wsparcia, bo wśród robotników
wzrasta niezadowolenie. Oczywiście moje uwagi nie przypadły
do gustu przedstawicielom partii. Ciągle zwracano mi uwagę,
że na zebraniach związkowych
nie podkreślam pozytywnych
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aspektów PZPR. Pomimo ciągłych uwag moje członkowstwo w pracach Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie było akceptowane. Była to
praca społeczna i odpowiedzialna.
Mój udział w pracach Komisji umożliwiał na bieżąco przedstawiać
problemy nurtujące organizacje związkowe i kierownictwo przedsiębiorstw rolnych.
28 września 1988 r. zorganizowałem naradę przewodniczących organizacji związkowych w celu omówienia aktualnej sytuacji w przedsiębiorstwach i zakładach rolnych. W naradzie brali udział przedstawiciele kierownictwa Rady Krajowej Federacji ZZPR w Warszawie, kierownictwa Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie oraz KW
PZPR w Olsztynie. Przedstawiciele partii i administracji wojewódzkiej w swoich wystąpieniach sugerowali, że wnioski i żądania załóg robotniczych są bezpodstawne. Takie stawianie sprawy doprowadziło do spięcia miedzy przedstawicielami organizacji związkowych, a przedstawicielami władzy wojewódzkiej. Doszło do tego, że
padały słowa „arogancja władzy”. Na przedstawione przez związkowców argumenty dyrektor Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zobowiązał się przypominać dyrektorom przedsiębiorstw o przestrzeganiu ustawy o związkach zawodowych. Z kolei
pełnomocnik wojewody zobowiązał się zająć płacami pracowników
w budżetowych zakładach rolnych.
Pomimo naszych działań sytuacja finansowa w resorcie rolnictwa była trudna. Byliśmy zmuszeni podejmować odpowiednie decyzje, aby zmusić władzę do poprawy warunków życia w przedsiębiorstwach i zakładach rolnych.
Nawet w tych okolicznościach moją działalność w Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa WRN w Olsztynie oceniono pozytywnie.
To właśnie w tej instytucji państwowej najwyższy urzędnik przekazuje mi serdeczne podziękowania za wkład pracy w rozwój społeczno-gospodarczy województwa. W tej samej instytucji inny
urzędnik poniża mnie, jako człowieka i obywatela odmawiając talonu na samochód.
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To Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odmawia mi talonu na
samochód. Przez kilka lat nie daje odpowiedzi i w końcu odmawia.
Urzędnicy uważają, że takim jak ja, naznaczonym akcją „Wisła”, taka
forma wsparcia ze strony władz wojewódzkich nie przysługuje.
Wyniki mojej pracy i działalności były wysoko oceniane przez ludzi nie zarażonych nienawiścią do innych.
Nasze wysiłki w poprawie warunków płac nie znajdywały zrozumienia władzy. 31 stycznia 1989 r. na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych
Pracowników Rolnictwa w Olsztynie jednogłośnie uchwalony został
protest niżej wymienionej treści:
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„Ostro protestujemy przeciwko odwlekaniu podpisania układów
zbiorowych pracy dla pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, Spółdzielni Kółek Rolniczych, i Technicznej Obsługi
Rolnictwa. Takie długotrwałe lekceważenie ciężko pracujących ludzi
świadczy jedynie o beztroskim niedocenianiu znaczenia dla kraju trudu pracowników rolnictwa.
Nie prosimy o jałmużnę. Żądamy jedynie poważnego traktowania,
a więc godziwych płac, warunków socjalno-bytowych, które byłyby
przynajmniej częściową rekompensatą za naszą bardzo ciężką pracę.
Sami wypracowaliśmy środki na ten cel…”.
W tym czasie w całym kraju i na terenie naszego województwa
nasiliły się protesty robotników żądających realizacji naszych postulatów. Postanowiono, że z dniem 6 marca 1989 r. w przedsiębiorstwach rolnych rozpocznie się akcja protestacyjna na terenie całego
województwa. Byliśmy zmuszeni cały swój wysiłek skierować na spotkania z robotnikami i akcje protestacyjne. Wielu redaktorów prasy
i radia starało się obiektywnie przedstawić trudną sytuację w rolnictwie oraz nasz udział w dokonywaniu zmian na lepsze.
Za aktywne i konsekwentne działania na rzecz robotników władza uważała mnie za niepokornego wroga ustroju socjalistycznego.
Był to paradoks, którego nikt nie mógł zrozumieć. Partia, która nazywała siebie robotniczą, tolerowała łamanie podstawowych praw
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pracowniczych i obywatelskich. Funkcjonariusze partyjni i przedstawiciele władzy nie mogli zrozumieć, że moim podstawowym obowiązkiem jest obrona przepisów prawa i interesów pracowników. Aktywna i wszechstronna działalność związkowa wymagała dużych nakładów finansowych. Dotychczasowe skromne składki związkowe
utrudniały realizację naszego programu i zamierzeń. Oprócz wydatków organizacyjnych dochodziły zasiłki statutowe i zapomogi dla
potrzebujących.

Fragment artykułu w „Dzienniku Pojezierza” z dnia
13.03.1989 r.

W związku z trudną sytuacją finansową w 1989 r. zwróciłem się
do Rady Krajowej Federacji ZZPR w Warszawie o akceptację zorganizowania Zakładu Gospodarczego przy Radzie Wojewódzkiej Federacji ZZPR w Olsztynie. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi
zajęliśmy się organizacją bufetu w miejscowym biurowcu. Chociaż
było to dodatkowe obciążenie dla pracowników Rady Wojewódzkiej
Federacji ZZPR w Olsztynie, to minimalne dochody zwiększały naszą związkową kasę. Moja inicjatywa negatywnie była przyjęta przez
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przedstawicieli władzy. Większość z nich była przekonana, że brak
środków finansowych skróci aktywną działalność w przedsiębiorstwach i zakładach rolnych.
Skierowano wszystkie możliwe instytucje do ataku na nasz skromny bufecik. Starali się wszystkimi sposobami, między innymi przez
częste kontrole, utrudnić działalność gospodarczą. Najbardziej aktywni byli inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu
Skarbowego w Olsztynie. Można było zrezygnować z tej działalności,
gdyż zysk był minimalny, a problemów bardzo dużo. Zauważyłem, że
w ataku na moją osobę biorą udział nie tylko zbankrutowani komuniści, ale ich poplecznicy. Szczególnie denerwowało ich to, że w rozmowach prywatnych komunistów, faszystów i szowinistów stawiałem ich czyny i dokonania na równi z przestępcami. Twierdziłem, że
każdy człowiek powinien być oceniany na podstawie czynów i zachowaniach, a nie przez przynależność rasową, narodową, religijną itp.
Zdarza się tak, że twórcy szatańskich ideologii, aby siebie uwiarygodnić posługują się cudzymi symbolami, emblematami czy godłami.
Pod koniec lat osiemdziesiątych można było zauważyć aktywność
wyznawców różnych ideologii. Jednym zależało na poprawie warunków życia miejscowej ludności, innym na zdobyciu jak najwięcej wyznawców. Przywódcy szatańskiej ideologii w pierwszej kolejności wyszukują zdemoralizowany bez skrupułów element, który zdolny jest
każdego zniszczyć, okraść, oszukać lub wykorzystać do swych niecnych celów. Jako przykład może posłużyć artykuł z pisma wydawany przez Miejską Radę Narodową w Olsztynie.
Widocznie „demokratyczna elita” władz miejskich Olsztyna przypomniała sobie moje starania o pomieszczenia dla Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Olsztynie i mieszkanie. Można zauważyć, że
samo staranie się o pomieszczenie na działalność kulturalno-oświatową UTSK i mieszkanie dla pracownika tej organizacji zaliczono do
nieprzyzwoitości. Oczywiście, żadna sprawa nie tylko nie została pozytywnie załatwiona, ale sama odwaga zesłańca akcji „Wisła” prosić
o takie rzeczy oburzała niektórych przedstawicieli władzy miejskiej.
Uważam, że to nie był przypadek, kiedy wyznawcy różnych ideologii zajęli się publicznym oczernianiem mojej osoby. Trudno uwierzyć, do jakiego stopnia człowiek może być nasycony nienawiścią do
tych, którzy zachowują godność człowieka i bronią pokrzywdzonych.
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Fragment artykułu umieszczonego w tygodniku regionalnym „Olsztyński
Kurier Obywatelski” z dnia 9.03.1990 r.

Ile w tym artykule prawdy, a ile nienawiści, każdy ma okazję zapoznać się z przedstawionym wyciągiem z protokółu walnego zebrania
spółki z dnia 21 września 1991 r. Znajomi twierdzili, że to zapłata
za działalność na rzecz zesłańców akcji „Wisła”. Do tego dochodziła
obrona interesów ludzi pracy oraz kierowaniem protestami i strajkami w resorcie rolnictwa.
Przedstawioną informację o mojej osobie i żonie w tygodniku regionalnym „Olsztyński Kurier Obywatelski” z dnia 9.03.1990 r. uważam za niedorzeczną i kłamliwą. Należy wnioskować, że zapotrzebowanie na treść tej informacji było tak wielkie, że artykuł w formie
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ksero rozpowszechniany był na terenie całego województwa. Należy
zwrócić uwagę, że tygodnik powstał w okresie transformacji ustrojowej w kraju w 1989 r. po Okrągłym Stole. Był pierwszą niezależną
gazetą na naszym terenie, wydawaną przez Miejską Radę Narodową
w Olsztynie.
Byłem zdziwiony, że w artykule tak ważnego pisma przytacza się
prokuratorskie dochodzenia, a nikt z organów ścigania na ten temat
ze mną nie rozmawiał.
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Przykład ten potwierdza zasadę, że zesłańca akcji „Wisła” można
bezkarnie, bezpodstawnie publicznie oskarżyć, okaleczyć a nawet zabić. Wszystko to się dzieje w 90-tych latach XX-go wieku w centrum
Europy. Swoje poglądy o nomenklaturze i „właścicielach Polski Ludowej” zawsze przedstawiałem jasno, otwarcie i publicznie. Swego nazwiska nie ukrywałem w tajemniczych inicjałach itp. Jako przykład
może posłużyć jeden z wielu udzielanych przeze mnie wywiadów
w prasie i radiu. Przytaczano jeszcze wiele innych przyczyn, za które
zdegenerowani ideolodzy i ich poplecznicy znęcali się nad takimi jak
ja. Najczęściej zarzucano mi szczególną pomoc zesłańcom akcji „Wisła”, którzy w zdecydowanej większości pracowali w resorcie rolnictwa. Moje postępowanie dotyczące obrony interesów deportowanej
ukraińskiej ludności przyjmowano, jako niechęć do socjalistycznej
rzeczywistości. Odpowiadałem, że postępuję zgodnie z obowiązującymi przypisami prawa i własnym sumieniem.

Fragment udzielonego wywiadu dla regionalnej gazety „Dziennik Pojezierza” z dnia 11-13.03.1994 r.

Z perspektywy czasu uważam, że wciągnięcie mnie do tworzenia
tej spółki było zwykłą prowokacją. To mnie przekonywano, że spółka będzie zajmowała się usługami drukarskimi. Po objęciu funkcji
przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Federacji ZZPR w Olsztynie
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dużo uwagi poświęciłem na systematyczne przekazywanie członkom
związku informacji z naszej działalności. Wydawaliśmy bardzo dużo
pism i druków informacyjno-szkoleniowych. Były to interpretację
przepisów prawnych, wszelkiego rodzaju informacje i powiadomienia, włącznie z odpowiedziami na skargi i zapytania. Bardzo dużo
zawdzięczam naszym działaczom i przyjaciołom, którzy doraźnie
i bezinteresownie pomagali rozwiązywać ten problem.
Przewodniczący Wojewódzkiego Porozumienia Związków Zawodowych w Olsztynie znając moją działalność informacyjną, powiedział mi, że jest możliwość kupienia zepsutej maszyny drukarskiej,
która nadaje się do naprawy. Problem w tym, że należy zebrać odpowiednią sumę pieniędzy na zakup części i remont maszyny drukarskiej. Dodatkowo zajdzie potrzeba dostosować pomieszczenie
do prac związanych z drukowaniem materiałów. Przekonywano
mnie, że mój związek zawodowy, jako największy w województwie,
ma możliwość rozwiązania problemu dotyczącego druku materiałów. Wystarczy wpłacić odpowiednią sumę, jako udział w spółce.
Na pytanie, że nie jesteśmy w stanie wspólnie z WPZZ wpłacić takiej sumy, aby pokryć koszty remontu nadającej się na złom maszyny drukarskiej i pomieszczenia, otrzymałem odpowiedź od inicjatorów tego pomysłu, że jako przewodniczący powinniśmy zwerbować
swoich działaczy i znajomych do wpłaty indywidualnych udziałów.
Na moje pytanie, kto będzie bezpośrednio kierował tą spółką, poinformowano mnie, że osoby, które już zajmują się organizacją tej
spółki. Dowiedziałem się, że w tej grupie organizacyjnej znajduje się
znany działacz związkowy. Poinformowano mnie, że te osoby będą
członkami zarządu spółki i tym samym bezpośrednio odpowiedzialne za jej działalność. Mając taką wiedzę przystąpiliśmy do werbowania udziałowców. Zebrać odpowiednią ilość udziałowców nie było
łatwo. Chcąc nie chcąc namówiliśmy między innymi swoje żony na
indywidualnych udziałowców.
Po dokonaniu wszelkich formalności powołano spółkę z trzyosobowym zarządem, czyli bezpośrednim kierownictwem. 15 lipca 1989 r.
podjęto uchwałę o zarejestrowaniu spółki. Zobowiązano zarząd do
podjęcia prac związanych z przygotowaniem pomieszczenia i remontu maszyny drukarskiej do działalności usługowej. Niestety zarząd
nie wywiązywał się ze swoich obowiązków — na każdym posiedzeniu
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tłumaczył się trudnościami finansowymi. Obiecanych usług drukarskich nie było, tak samo jak pomieszczenia na działalność tej spółki.
Od chwili powołania spółki Rada Nadzorcza nie otrzymała żadnych
konkretnych informacji od członków zarządu. W tej sytuacji na mój
wniosek walne zebranie 21 września 1991 r. rozwiązało spółkę.
Byłem zdziwiony, że nic się nie pisze o członkach zarządu spółki,
a szczególnie tym działaczu społeczno-związkowym. Działacz ten
bardzo szybko otrzymał poparcie we władzach wojewódzkich do
dalszych awansów społeczno-politycznych włącznie z otrzymaniem
mandatu posła.
Po za tym nie mogę zrozumieć jak to możliwe, że komuniści
w 1947 r. wydali na mnie i moją rodzinę ustny wyrok dożywotniego zesłania na teren północny kraju. W uzasadnieniu powiedzieli, że
zabiliśmy generała Ludowego Wojska Polskiego na terenie Bieszczad.
Mając 11 lat nie miałem pojęcia wraz z rodziną o istnieniu tak ważnego generała. Na dodatek miejsce zabicia generała było odległe setki
kilometrów od naszej miejscowości.
Nigdy nie spodziewałem się, że w 1990 r. zostanę publicznie oskarżony i potępiony za to, że byłem „właścicielem Polski Ludowej” i należałem do grupy nomenklaturowej mając dożywotnio zapewnioną
ciepłą posadkę. Uważam, że dwa publiczne dożywocia jak na jedną
osobę, to już wielka przesada.
Sadystyczna metoda psychicznego i fizycznego znęcania się nad
zesłańcami akcji „Wisła” nie miała granic oraz ludzkich zahamowań. Nowy Wojewoda Olsztyński idąc za ciosem i przykładem Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie postanowił po swojemu ukarać
„krnąbrnego” zesłańca akcji „Wisła”. Tym razem kara polegała na
tym, że moje nazwisko nie pojawiło się tam gdzie powinno być opublikowane. Sprawa dotyczy powołania Rady Nadzorczej Oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie. Nowa rzeczywistość
ustrojowa w latach 90-tych nie przyniosła poprawy dla dziesiątków
tysięcy pracowników rolnictwa. Napływało coraz więcej skarg od
zwalnianych pracowników i członków ich rodzin o braku pracy oraz
trudnościach w otrzymaniu należnych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wojewoda Olsztyński powołując Radę Nadzorczą zignorował
uchwałę Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników
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Rolnictwa w Olsztynie, największej organizacji związkowej na terenie województwa, która na piśmie przedstawiła swego kandydata. Wykazał wyjątkowo złą wolę i niekompetencję na tak ważnym
stanowisku. Trudno zrozumieć ludzi, którzy wykorzystują stanowiska państwowe do zaspokojenia swoich negatywnych emocji. Tym
bardziej, że dotyczy to najbardziej pokrzywdzonej i pracowitej stutysięcznej grupy społecznej (pracowników i członków ich rodzin)
w resorcie rolnictwa. Trzeba mieć coś bardzo złego w sobie, nie dopuszczając ich przedstawiciela do składu członków Rady Nadzorczej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.
Mając osobiste doświadczenie z kilkunastoletniej pracy społecznej w składzie Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
w Olsztynie zdawałem sobie sprawę jak trudno pracownikowi zakładu gospodarstwa rolnego wywalczyć należne mu świadczenia.
Spośród powołanej 24-osobowej Rady Nadzorczej przez Wojewodę Olsztyńskiego było dwóch przedstawicieli Związku Pracodawców
Rolnych i ani jednego przedstawiciela ponad stutysięcznej grupy pracowników, emerytów i członków ich rodzin w resorcie rolnictwa. Nic
nie mam przeciwko pracodawcom, którzy mają do dyspozycji radców
prawnych i nieźle sobie radzą w swoich sprawach. Uważam, że zwykły robotnik, emeryt w rolnictwie i jego rodzina bardziej potrzebują mieć swego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Oddziału ZUS
w Olsztynie. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że tam dla takich jak ja
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nie ma miejsca, bo za bardzo przejmuję się losem ludzi pokrzywdzonych, a wśród nich jest dużo moich rodaków.
W podobny sposób odnosili się urzędnicy gminy, na terenie której mieszkamy. Problemy rozpoczęły się po złożeniu wniosków na
wyrobienie dowodów osobistych. W ankiecie, zgodnie z prawdą, ja
i moja żona wpisaliśmy narodowość ukraińską. Od tego czasu urzędnicy negatywnie odnosili się do naszych problemów np. kupno działki i wiele innych spraw. Jedynym wytłumaczeniem może być to, że
urzędnicy gminy w odnoszeniu się do zesłańców akcji „Wisła” biorą
przykład od urzędników Urzędu Wojewódzkiego na czele z Wojewodą Olsztyńskim.
Urzędnicy naszej gminy na nasze pisma i prośby w ogóle nie odpowiadali bez względu czego by one nie dotyczyły. Dawali do zrozumienia, że tacy obywatele jak ja i moja rodzina nie zasługują na
jakąkolwiek odpowiedź. Nawet ustną czy telefoniczną, nie mówiąc
o pisemnej. Urzędnicy stosowali stary szowinistyczny chwyt. Swoje bardzo ważne pisma wysyłali w takich terminach (albo wcale), na
które żądali natychmiastowej odpowiedzi wraz z groźbami.
Jak się okazało, ta metoda psychicznego terroru była skuteczna w odnoszeniu się do zesłańców akcji „Wisła”. Skutki tej metody na tyle były bolesne, że pokrzywdzony nie miał szans od nich się
obronić.

Jeden z przykładów relacji urzędu państwowego z obywatelem napiętnowanym akcją „Wisła”.
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W takich warunkach trzeba było zachować godność i siłę woli
w codziennej styczności z szowinistycznym nastawieniem urzędników do ludzkiej krzywdy. Nadal uczciwie pracowałem i pomagałem
pokrzywdzonym w rozwiązywaniu ich problemów. Dla mnie, tak jak
dla moich rodziców, zawsze liczył się człowiek bez względu na pochodzenie czy wyznanie religijne.
Swoją pracę wykonywałem uczciwie i z korzyścią dla pracowników, członków ich rodzin oraz wszystkich mieszkańców naszego województwa. Pomimo otwartych ataków przeciwko mojej osobie, zdecydowana większość załóg przedsiębiorstw i zakładów rolnych nie
zmieniło swego stosunku do mnie. Nadal wierzyli, że związek zawodowy pracowników rolnictwa pod moim kierownictwem broni ich
interesów. Każda moja propozycja w chaosie przekształceń była przez
członków związku i załogi zakładów rolnych akceptowana.
W tym trudnym okresie nie zawiodłem ich, pomimo że z każdej
strony napotykałem ogromne trudności. W każdej trudnej sprawie
zajmowałem stanowisko zgodne z prawem i korzyścią dla pracowników oraz członków ich rodzin. Mam swój udział w utrzymaniu tysięcy stanowisk pracy i otrzymaniu mieszkań. Gdyby nie podjęte jednoznaczne decyzje, pracownicy przedsiębiorstw rolnych pozbawieni
byliby pracy i mieszkań.
Największym problemem było to, że nie mieliśmy zbyt wielu sprzymierzeńców w utrzymaniu stanowisk pracy oraz mieszkań w przedsiębiorstwach i zakładach rolnych. Pracowników namawiano, aby się
zwalniali z pracy, gdyż będą ponownie zatrudniani przez prywatnego
pracodawcę, na tym samym stanowisku i takimi samymi zarobkami.
Dodatkowo będą otrzymywać wysokie zasiłki, jako bezrobotni.
Podobna sytuacja była z mieszkaniami. Pracownikom przedsiębiorstw i zakładów rolnych w poważnym stopniu utrudniano wykup
mieszkań na ulgowych warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Codziennie do Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie przyjeżdżali pracownicy i emeryci z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie mieszkań. Dzięki naszej pomocy ludzie otrzymywali należne im
świadczenia w tym mieszkania.
Jako dowód zaufania do mojej osoby świadczy ponowny wybór
na Przewodniczącego Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie i do władz
krajowych.
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Z biegiem lat, prześladowań i ciężkiej pracy
mój stan zdrowia pogarszał się. Coraz bardziej
odczuwałem dolegliwości
sercowe i dróg oddechowych. Biorąc pod uwagę pogarszający się stan
zdrowia, przygotowywałem się do zrezygnowania z funkcji przewodniczącego Zarządu Okręgu Związku Zawodowego
Pracowników Rolnictwa
w Olsztynie.
17 listopada 2001 r. na
Okręgowym Zjeździe Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w Olsztynie
złożyłem rezygnację z kandydowania na przewodniczącego. Delegaci, biorący udział w zjeździe oraz Przewodniczący Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa, Leon Grycuk nie byli
zadowoleni z mojej decyzji. Myśleli, że po krótkim czasie intensywnego
leczenia będę mógł wrócić do pracy w związkach. Po dłuższej dyskusji
wyraziłem zgodę na wybór do składu Zarządu. W tajnym głosowaniu
wybrano mnie na członka Zarządu Okręgu ZZPR w Olsztynie.
Moje uzasadnienie przyjęto ze zrozumieniem i prośbą społecznej współpracy. Mój stan zdrowia nie pozwalał często uczestniczyć
w biurze Zarządu Okręgu n/Związku ani wyjeżdżać w teren. Dlatego
przez dłuższy czas bardzo dużo osób przyjeżdżało do mnie i telefonicznie zwracało się o pomoc. Okazało się, że moja pomoc była bardzo potrzebna, bo otrzymywałem szczere podziękowania.
Mój stan zdrowia nie mógł poprawiać się, bo na moją chorobę
miał wpływ miejscowy klimat i przeżyte stresy związane z deportacją w ramach akcji „Wisła”. Z biegiem lat trzeba było korzystać z różnych środków i metod leczniczych, aby utrzymać się na nogach. Na
swojej życiowej drodze spotkałem wielu dobrych ludzi w tym lekarzy,
którzy pomogli mi samodzielnie egzystować.
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Największą moją tragedią była śmierć ukochanej mojej 43-letniej
córki Ani. Była to osoba,
która przyjęła wszystkie
pozytywne cechy charakteru i kultury osobistej naszej rodziny wraz
z zachowaniem wyznania
religijnego i rodzinnych
tradycji. Przede wszystkim przestrzeganie Zasad Bożych, odróżnianie dobra od zła, pomoc
potrzebującym, zachowanie godności człowieczeństwa itp. Jako dziecko i dorosła osoba swoim zachowaniem starała
się nie skompromitować rodziny, swoich przodków i rodaków. Była
skromna i życzliwa dla wszystkich ludzi. Jako matka trojga dzieci
starała się jak najlepiej ich wychowywać. Od najmłodszych lat nie
była obojętna na ludzkie nieszczęścia i ból. Zawsze starała się nieść
pomoc, ulgę i nadzieje.
W 1974 r. po śmierci mego ojca jako 7–letnia dziewczynka siadała na kolana i pocieszała mnie m.in. takimi słowami: „Nie martw się
tatusiu, ja Ciebie nie opuszczę. …”.
Jako studentka aktywnie włączała się do prac społecznych, za co
otrzymywała podziękowania i uznanie wśród rówieśników. Bardzo
często pomagała mi w działalności społecznej i związkowej na rzecz
dzieci i młodzieży oraz organizacji masowych imprez kulturalnooświatowych i sportowo-turystycznych. Jako nauczycielka dzieliła się
ze mną swoimi problemami i uwagami dotyczącymi pracy w szkole
oraz wychowaniu dzieci. Bardzo lubiła wyszywać i śpiewać piosenki
ludowe. Jako mężatka bardzo często przyjeżdżała ze swoimi małymi
dziećmi do naszego domu i radosnym głosem witała: „Cześć tato!”.
Dzieci podbiegały szybciej i radośnie witały „Cześć dziadzio!”. Kiedy
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znajdowałem się w obejściu budynku, córka podchodziła do mnie
i pytała: „Tato, w czym ci pomóc?”. Dzieci wyprzedzając biegiem swoją mamę bez pytania brały się za czynności, które wykonywałem np.
sprzątanie podwórka czy mycie samochodu. Te najszczęśliwsze momenty mego życia, pozostaną w pamięci do ostatnich mych dni. Jednak zło było na tyle silniejsze ode mnie, że najpierw okaleczyło moją
córkę Anię, a następnie doprowadziło do przedwczesnej śmierci.
W podeszłym wieku byłem na tyle słaby i bezsilny, że nie miałem
możliwości pomóc mojej ukochanej Córce i uchronić jej przed przedwczesną śmiercią. Uważam, że nie każde kalectwo i śmierć moich
najbliższych przyjaciół, można przypisywać przypadkom.
Zbrodniarze, którzy wymyślili akcję „Wisła”, dobrze wiedzieli, jak
potoczą się dalsze życiowe losy i jakie będą zdrowotne skutki zesłańców, ich dzieci, wnuków i przyszłych pokoleń. Dlatego zamiast
rehabilitować mnie i moich rodaków, szuka się usprawiedliwienia
tego zbrodniczego czynu.
Wchodząc w XXI wiek nie zdjęto z nas jarzma zesłania w ramach
akcji „Wisła” z 1947 r. Nawet nikt
o tym oficjalnie nie chce mówić.
Czyżby Unia Europejska przyjmując do swego grona państwo z zesłańcami akcji „Wisła” zmienia po
cichu swoje wartości moralno-polityczne. Warto wiedzieć, jakich Anna Cikuj 9.12.1967–4.02.2011 r.
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jeszcze dokonań komunistyczno-faszystowskich będzie wprowadzonych do Unii Europejskiej. Przemilczanie systemowego unicestwiania setek tysięcy niewinnych istnień ludzkich, nie można uważać za
coś normalnego.
Wierzę, że z biegiem czasu znajdą się ludzie o czystych sumieniach
i zdejmą z nas ten ciężar zniewolenia i męczeństwa. Jak dotychczas
czołowi politycy i ich poplecznicy, do zbrodni komunistyczno-faszystowskich odnoszą się wybiórczo. Gdyby nic nie mieli na sumieniu,
to nie odnosiliby się w tchórzliwy sposób, do zesłańców akcji „Wisła”.
Jest 2011 rok, dzięki Wszechmogącemu Bogu doczekałem się 75
rocznicy mych urodzin. Pomimo, że zło systematycznie niszczyło
moje marzenia i życie, to udało mi się zachować godność człowieka. Zawsze starałem się wykonać to, co należy do człowieka, a od
Wszechmogącego Boga otrzymywałem to, na co zasłużyłem w swoich czynach. Każdy przeżyty czas powiększał moją wiedzę i spostrzeżenia sensu istnienia świata ze szczególnym uwzględnieniem mego
otoczenia. Moja wiedza i oczekiwania zawsze były jasne. Pochodzę
z narodu, który nie napadał i nie podbijał swoich sąsiadów.
Pochodzę z rodziny i środowiska przestrzegającego Zasady Boże.
Swoim zachowaniem i praktycznym postępowaniem udowadniali,
że wierzą w istnienie Wszechmogącego Stwórcy Wszechświata. Uważam, że zesłańców akcji „Wisła” nasi chrześcijanie w sposób spontaniczny powinni zaliczyć do świętych. Przesłanki ku temu są w pełni
uzasadnione. Historia ludzkości zna przypadki, kiedy niewinnego
człowieka w bestialski sposób karano za grzechy innych, a następnie
ogłaszano go świętym.
W naszej sytuacji stwierdza się publicznie, że zesłańcy akcji „Wisła” narodowości ukraińskiej zostali ukarani za grzechy:
— tych, którzy zabili wojskowego Generała, Wiceministra Obrony Narodowej w Polsce. Sprawa do dzisiejszego dnia nie została
przez strony i przekonywające dowody publicznie omówiona oraz
wyjaśniona.
— tych, którzy zabijali ludność polską na Ukrainie podczas II
Wojny Światowej.
Jak dotychczas sprawa nie została publicznie przez niezależne państwa Ukrainy i Polski omówiona. Pytanie, która z zainteresowanych
stron unika publicznej debaty na ten temat?
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Wcześniej czy później do takich debat dojdzie. Bez względu na wynik debat i tak nie będzie możliwości podważyć niewinność zesłańców akcji „Wisła”. Na korzyść zesłańców akcji „Wisła” przemawia to,
że oni i ich przodkowie na obcy teren nigdy nie przychodzili i nikomu z sąsiadów krzywdy nie robili.
Biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom elit politycznych, za bardzo nie liczę na rehabilitację pokrzywdzonej deportacją etnicznej
ludności ukraińskiej. W związku z tym zachodzi konieczność przedstawienia światu prawdy o niewinnej ukraińskiej ludności zniewolonej w ramach Akcji „Wisła”.
Swoim milczeniem sami siebie i najbliższą rodzinę wciągamy
w coraz większą przepaść. Zniewolenie niszczy wolność duchową,
emocjonalną i intelektualną. Pozbywanie się wrażliwości moralnej
wpływa na negatywny sens życia. W pogoni za wartościami materialnymi tracimy tych, których najbardziej kochamy, najbliższą rodzinę, poza tym wiernych przyjaciół i życzliwych sąsiadów. W końcu
okaże się, że okaleczeni duchowo i fizycznie bezpowrotnie wpadamy
w pułapkę samotności.
Najbardziej w swojej pracy przeżywałem prośby różnych osób,
w tym moich rodaków, o pomoc dla beznadziejnie samotnych i schorowanych ludzi. Kontakt z tymi nieszczęśliwymi ludźmi był wielkim
przeżyciem. Doraźna pomoc materialna, finansowa, lecznicza i słowa otuchy nie mogły im dać szczęścia, o którym tak bardzo wszyscy marzą. Czas niesienia potrzebującym bezinteresownej pomocy
uważam za dobrze spełniony obowiązek uczciwego człowieka. Jeżeli
dzięki mojej pomocy ktoś był uszczęśliwiony na kilka chwil, to osobiście czułem się uszczęśliwiony na cały Boży dzień.
Największym moim marzeniem zawsze był powrót na ojczystą ziemię, gdzie był mój rodzinny dom. O tym samym marzyli moi rodzice i wielu rodaków. Mam nadzieję, że jeżeli za życia nie będzie możliwości powrotu, to po śmierci moje skremowane prochy ludzie dobrej woli przewiozą do rodzinnej wsi i umieszczą w odpowiednim
miejscu. Może znajdą się ludzie, którzy w ten sam sposób dowiozą
prochy moich rodziców i swoich rodaków, w miejscu umieszczonych
prochów postawią kamienne tabliczki z napisem imienia i nazwiska, datę urodzenia i śmierci oraz datę powrotu na ojczystą ziemię.
Powroty po śmierci też mają szczególne znaczenie dla tych, którzy
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odeszli i dla tych, którzy żyją. Nikt do końca nie będzie mógł mi zarzucić, że chciałem znaleźć wieczne odpoczywanie na obcej ziemi.
Nigdy nie miałem zakusów na czyjąś własność i tym samym umieszczenia moich prochów na obcej ziemi. Dotyczy to moich rodziców,
rodziny i rodaków.
Mam nadzieję, że moi rodacy na Ukrainie pomogą w realizacji
tych szczególnych i zwykłych marzeń. Piszę o tym między innymi
dlatego, że jestem przekonany o istnieniu Wszechmogącego Stwórcy
Wszechświata, który po śmierci człowieka przeznacza mu odpowiednią formę, treść i miejsce dalszego bytu.

