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SŁOWO
O D R E DA KC J I
Drodzy czytelnicy, w Wasze ręce od-

dajemy kolejny, tym razem specjalny
numer gazety Tylko Bieszczady. Numer
ten w całości poświęcony jest historii
związanej z pomnikiem na wzgórzu
Betlejemka w Cisnej. Fundacja Tylko
Bieszczady oraz społeczność naszej
gminy podjęła się w tym roku inicjatywy zmiany nazwy pomnika, która
to nazwa od lat wzbudzała dyskusje,
a czasami kontrowersje. I tym razem,
podczas realizacji tego zadania, nie
obyło się bez różnic zdań, dyskusji oraz
ścierania się stanowisk. Jako obserwatorzy życia społecznego w naszym małym
regionie, cieszymy się, że wśród mieszkańców Cisnej pojawiła się chęć działa-

‹›

nia objawiająca się tak wsparciem całości inicjatywy, jak i sprzeciwem wobec
niektórych elementów realizowanego
projektu. Uważamy, że taki ruch jest
czymś pozytywnym, wręcz wskazanym.
Liczymy również, że za każdym razem
dyskusja, sprzeciw, różnica zdań poparta będzie konstruktywną propozycją wyjścia z sytuacji oraz pragnieniem
bezustannego rozwijania naszej Małej
Ojczyzny. W tym miejscu dziękujemy
serdecznie wszystkim zaangażowanym
w to przedsięwzięcie i życzymy ciekawej lektury, która może prowadzić będzie do różnic zdań ale liczymy, że nie
do poróżnienia.
Z poważaniem,

‹› Tomasz Rejzdrowicz
r e d a k t o r
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STARAMY SIĘ UPORZĄDKOWAĆ

NASZE PODWÓRKO

‹›

Tekst przemówienia przygotowany
przez Marcina Rapacza – prezesa Fundacji Tylko Bieszczady na
uroczystość odsłonięcia tablicy
pamiątkowej na pomniku w Cisnej.

Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj tu

przyszli, aby ocalić pamięć o tamtych
tragicznych wydarzeniach.
I nie jest istotne co kto myśli, w jaką legendę wierzy, skąd przyszedł, dokąd idzie.
Musimy pamiętać i każdy ma prawo pamiętać to po swojemu.
Każdy przecież bronił swojego domu
i swojej rodziny nie pytając kim jest napastnik , w imię czego działa i w co wierzy.
Obrona domu rodzinnego i swoich bliskich to wszak święty, odwieczny obowiązek każdego z nas. I pamiętajmy – każdy
kto walczył w obronie swojej rodziny jest
bohaterem.
Pamięć powinna też być przestrogą.
Bieszczady, w tym okolice Cisnej, zamieszkiwane były w przeszłości w większości
przez ludność Ukraińską, zwaną przez
miejscowych Rusinami. Ludność ta żyła
przez pokolenia w pełnej zgodzie z mniej
liczną ludnością polską.
W tamtych czasach przodkowie wielu
zebranych tu dzisiaj mieszkańców Cisnej
razem z ukraińskimi sąsiadami modlili się
w cerkwi, bawili na weselach, chrzcinach,
przeżywali żałobę na pogrzebach, wspólnie rozwiązywali sąsiedzkie problemy. Potem przyszły trudne czasy.
Urodzona w Dołżycy Katarzyna Babicz istotę rodzących się problemów między zamieszkującymi Bieszczady narodami, ujęła tak: No a później zaczęli robić jakąś
politykę, żeby ludzi poróżnić, żeby nie żyli ze sobą
dobrze, żeby było zło.
Taką politykę prowadziły nie tylko
ukraińskie organizacje nacjonalistyczne
wspierane przez cerkiew, ale również ówczesne władze polskie. Niezbyt przychylne
traktowanie niepolskiej ludności sprawiło,
iż nacjonalistyczne hasła ukraińskie trafiały na podatny grunt.
Po wszechobecnym okrucieństwie
wojny światowej nastały czasy, w których

Marcin Rapacz – prezes Fundacji Tylko Bieszczady
MA RCIN R A PACZ jest profesorem nauk biologicznych, specjalizuje się w fizjologii i biologii molekularnej
roślin. Jest też poetą, wychowankiem Jerzego Harasymowicza, jurorem poetyckiego konkursu krótkich
form literackich Bokoowisko organizowanego w ramach festiwalu Magiczne Bieszczady.

śmierć spowszedniała i stało się tak, jakby
odwieczne zło przejęło kontrolę nad ludźmi. Nie ominęło ono również bieszczadzkiej ziemi, a jej ofiarami stali się wszyscy
mieszkańcy.
Ludzie, dawniej dobrzy sąsiedzi, stanęli przeciw sobie z sercami przepełnionymi
nienawiścią.
Prawdziwi kaci jednak nie strzelali.
Piekło na tej ziemi narodziło się w zaciszu gabinetów i plebanii powodując niewyobrażalną tragedię.
I o tym bezwzględnie musimy pamiętać, aby nie dać się znowu ogłupić, dając
tym samym przyzwolenie na bezkarną
nienawiść i nietolerancję.
Ci, których dzisiaj chcemy uczcić,
dwukrotnie stali się ofiarami tych niezwykle trudnych czasów. Najpierw walcząc z chłopakami z sąsiedztwa, których
otępiła polityka lub strach i potem, kiedy przypięto im łatkę utrwalaczy władzy ludowej, co znalazło swoje odbicie w
poprzedniej odsłonie ciśniańskiego po•
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mnika. Mimo iż walczyli o własne domy
i rodziny zrównano ich z tymi, którzy w
imię interesów obcego mocarstwa zabijali
członków niepodległościowego podziemia, którego członkowie również bronili
siebie i swojej rodziny przed Sybirem lub
śmiercią.
W tym miejscu nasuwa się pytanie jak
wiele w historii jest jeszcze takich niedomówień. Ilu bandytów czcimy jako bohaterów, a ilu patriotom czy zwykłym,
przyzwoitym ludziom przypinamy łatkę
zdrajców.
My staramy się uporządkować nasze
ciśniańskie podwórko. Bowiem jak pisał
wielki Polak Józef Piłsudski: Kto nie szanuje
i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani przyszłości.

Panorama Cisnej

CO WARTO WIEDZIEĆ I PAMIĘTAĆ
O CISNEJ

Chronologia zdarzeń przygotowana przez Krzysztofa Antoniszaka
– radnego gminy Cisna, przewodnika PTTK.
1512 – w okolicach dzisiejszej Cisnej powstaje „Stannica Zaciężna” do ochrony traktu węgierskiego prowadzącego
przez przełęcz nad Roztokami Górnymi.
Trakt kurierski Kraków – Siedmiogród
– Rzym.
1552 – pierwsza wzmianka o Cisnej
w dokumentach, wieś wspomniana jako
,,Czyasna”.
1786 – Cisnę odziedziczył Jacek Fredro,
syn Józefa Benedykta Fredry.
1789 – rozpoczęto budowę sztolni
„ RÓŻA” w Cisnej nad Solinką.
1796 – powstają pierwsze dymarki w Cisnej – początek przemysłu hutniczego.
18.07.1797 – dokonanie of icjalnego pierwszego spustu wytopionego

Kolejka leśna

żelaz z wielkiego pieca w Majdanie
Ciśniańskim.
1824 – Jacek Fredro po przegranym
procesie sprawdzania tytułów rodowych
prowadzonym przez Rząd Austriacki kupuje tytuł hrabiowski dla swojej
rodziny.
1824 – Cisna nie uzyskuje praw miejskich z uwagi na nie wpłacenie wadium
za certyfikat miejski.
1828 – umiera Jacek Fredro – „Pan na
Cisnej”.
1829 – umiera Julian Fredro, syn Jacka
Fredry.
1864 – z powodów nierentowności wydobycia huta żelaza w Cisnej przestaje
istnieć.

Cerkiew w Cisnej

•
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1865 – Henryk Fredro, s. Jacka Fredry,
przegrywa w karty ziemie ciśniańskie
na rzecz Henryka Barona Fleming De
Armin (rozgrywka karciana 24.03.1865
r. we Lwowie).
1895 – rozpoczęcie budowy kolejki pod nadzorem inż. Albina Zazuli
z Jarosławia.
1898 – 21.01 oddano do użytku linię
kolejki o długości 25 km.
1936 – powstaje pomnik (obelisk) poświęcony Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu: „Marszałkowi Polski Józefowi
Piłsudskiemu – społeczność Cisnej”.
10.07.1936 – Cisna uzyskuje prawa
Gminy. W latach 1936-1945 Wójtem
jest Wasyl Chaczewski.

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" – J . P I Ł S U D S K I
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04.09.1939 – Cisna zostaje zajęta przez
wojska słowackie na mocy porozumienia między Słowacją a Niemcami o pomocy wojennej.
Listopad 1939 – w Cisnej powstaje
Posterunek Grenzschutzu i Niemieckiej
Żandarmerii Polowej (obecnie budynek
rodziny Blauczaków).
Kwiecień 1940 – rozpoczyna się budowa koszar Wehrmachtu na Łozach
w Cisnej. Powstaje 8 baraków (mieszkalne, gospodarczo-magazynowe oraz
stołówka i kasyno).
23.08.1944 – Cisna zostaje oswobodzona przez Armię Czerwoną. Ustanowienie komisarza, którym został Wasyl
Chaczewski.
20.10.1944 – powstaje jeden z pierwszych posterunków Milicji Obywatelskiej na terenie Bieszczadów. Załogę
stanowi 14 funkcjonariuszy oraz 10
sympatyków, którzy nie otrzymywali
żołdu.
20.01.1945 – w Cisnej zawiązuje się
Grupa Samoobrony, w której skład
wchodzą mieszkańcy Cisnej. Samoobrona liczy 24 osoby, które mylone są
z Milicją Obywatelską. Samoobrona Cisnej to 15 osób narodowości polskiej i 9
Rusinów. Dowódcą samoobrony zostaje
Franciszek Pastuszak.
22.04.1945 – 5-osobowy patrol Milicji Obywatelskiej rozbił w miejscowości
Buk dwie czoty UPA . Poległo 8 upowców.
24.07.1945 – wybuch posterunku MO
w Cisnej o godzinie 23.01, który był
umiejscowiony w budynku Gminy Cisna (teren obecnej Szkoły w Cisnej). Zginęło 6 milicjantów: Władysław Błachut,
Bolesław Faliszewski, Mieczysław Halik, Stanisław Meinardi, Józef Pastuszak,
Edward Wiśniewski.
15.08.1945 – wzgórze Betlejemka
(Kamionka) zostaje zajęte przez milicjantów i umocnione (pole minowe,
zasadzki, odnowione podpiwniczenia).

‹›

Pensjonat i poczta

Wzgórze zostało usypane od 7.02.1915
do 16.03.1915 przez żołnierzy carskiej
armii.
10/11.12.1945 – pierwszy atak Sotni
BIRA na wzgórze Betlejemka – odparty
przez obrońców (zginęło 20 upowców,
około 18-20 rannych).
11.01.1946 – drugi atak Sotni BIRA
wsparty dwoma czotami Sotni HRYNIA . Atak nastąpił około godziny 22.00.
Bandyci spalili dwór Fredrów oraz 11
domów mieszkańców Cisnej. Atak został odparty przez obsadę umocnionego
wzgórza.
15.02.1946 – powstaje Strażnica WOP
w Cisnej. Komendantem zostaje por.
Zieliński.
08.03 – 31.05.1946 – pierwsze wysiedlenia mieszkańców Cisnej i okolic w ramach akcji „Wisła”.
28.04 – 10.05.1947 – drugie wysiedlenie mieszkańców Cisnej i okolic. W Cisnej pozostaje około 150 osób.
04.04.1950–1952 – rusza budowa kolejki leśnej po nowo wyznaczonej linii
torowiska.
1952–1956 – budowa drogi Baligród –
Cisna – Ustrzyki Górne.

•
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15.08.1953 – odnowienie oznakowania
Głównego Szlaku Beskidzkiego (czerwonego) Cieszyn – Ustrzyki Górne. Grupy
znakarzy spotkały się w Kalnicy.
1958 – utworzenie parafii Cisna (wydzielenie jej z parafii Baligród). Budowę Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa
rozpoczęto w roku 1911 a ukończono
w 1922.
1965 – budowa pomnika na wzgórzu
Betlejemka.
1982 – przebudowa pomnika na wzgórzu Betlejemka do stanu obecnego.

‹›

SZUKAJĄC PAMIĘCI

BE Z PORÓŻNIENI A
Z Jadwigą Podsobińską, córką Edwarda Martingera,
rozmawiał Paweł Wierzbicki.

Jadwiga Podsobińska

Fundacja „Tylko Bieszczady” wraz ze społecznością gminy Cisna podjęła się w tym roku
pracy nad zmianą nazwy pomnika na wzgórzu Betlejemka. Jak wielu innych uważaliśmy,
że nazwa pomnika nie odzwierciedla prawdy
o okresie, który upamiętnia. Dla nas istotnym
było, aby pamięć o tamtym czasie była pozbawiona zabarwień i konotacji politycznych.
Ważnym było, aby pomnik świadczył o odwadze i determinacji mieszkańców Cisnej, którzy
bronili swoich rodzin i domów. Nieprzypadkowo znalazła się Pani w komitecie odsłonięcia
nowej tablicy na wzgórzu Betlejemka.
– Dziękuję organizatorom za ten zaszczyt, myślę, że dzięki mojemu osobistemu uczestnictwu będę mogła przypomnieć tamte tragiczne wydarzenia,
które toczyły się pomiędzy wczorajszymi dobrymi sąsiadami. Urodziłam się
w Cisnej. Niewiele pamiętam z tamtego
okresu, jednak czas przedwojenny i okres
walk w Cisnej cały czas istniał w moim
domu jako temat rozmów i wspomnień.
Dla mnie osobiście najgorszym jest fakt,
że w pewnym momencie wojna i ludzkie zło doprowadziło do tego, że sąsiad
walczył z sąsiadem, człowiek z człowiekiem, ludzie, którzy przez stulecia łączyło
to samo miejsce zmuszeni byli do walki
pomiędzy sobą.
Była Pani jedną z osób, które przeżyły wybuch posterunku w dniu 24.07.1945 r., innym
6. milicjantom się to nie udało.
– Tak, to prawda, aczkolwiek będąc
dzieckiem nie miałam na to wpływu.
Jak już mówiłam, urodziłam się w Cisnej, mój ojciec dzięki działalności przed
wojną w organizacji Strzelec, jak również dzięki zdobytemu doświadczeniu
wojskowemu (był w wojsku do 1938 r.)
wyznaczony został na komendanta posterunku w Cisnej. Mieszkaliśmy na
posterunku, na który 24.07.1945 r. był
napad. Mi udało się go przeżyć, inni nie
mieli tyle szczęścia.
Jak wiemy, wokół wybuchu na posterunku
powstało przez lata wiele kontrowersji i wątpliwości. Dla mnie śmierć 6. policjantów w wyniku wrzucenia ładunku wybuchowego, czy też
poprzez oddanie strzału z pobliskiego wojskowego cmentarza, jest bardzo prawdopodobna.
Na podstawie mojego doświadczenia z misji

Ci milicjanci, którzy zginęli, też stanęliby w obronie swoich rodzin, swoich dzieci czy też swoich znajomych. Dla mnie
Ci ludzie, którzy decydowali się na taką
odwagę, aby w skrajnie niesprzyjających
warunkach, ryzykując nie tylko swoje życie, lecz również życie swoich rodzin, bez
broni, w większości bez przygotowania
stawali do walki o swój mały kawałek ziemi z lepiej zorganizowanym i uzbrojonym
przeciwnikiem byli bohaterami godnymi
upamiętnienia. Natomiast mówienie takich niedorzeczności nie mając wiedzy,
nie mieszkając tutaj w okresie 1944-1947
jest delikatnie mówiąc nieprzyjazne. To
chyba trochę taka nasza polska natura,
że staramy się, aby w imię źle rozumianej prawdy, bez dowodów, opierając się
na domysłach dotyczących wydarzenia
sprzed sześćdziesięciu lat, mieć koniecznie
swoje własne zdanie. Dla mnie Ci ludzie
i wszyscy, którzy oddali życie za Cisną, tak
samo jak Ci, którym udało się przetrwać
wojnę i powojenną zawieruchę, a stawali
w obronie Cisnej, to bohaterowie i tego
słowa nie boję się używać.
Nawiązując do początku naszej rozmowy –
pełniąc służbę w Polsko-Ukraińskim Batalionie
Sił Pokojowych w Przemyślu staraliśmy się wykorzystywać elementy łączące Polskę i Ukrainę.
Była to bardzo dobra możliwość do poznania się
bliżej z naszymi sąsiadami, z którymi dzielimy
historię, która nie należy do najłatwiejszych.
Będąc tłumaczem języka ukraińskiego podczas
wspólnego spotkania w Chocimiu przedstawiałem
dla żołnierzy polskich i ukraińskich postać Jana
Karola Chodkiewicza i hetmana Sahajdacznego,
którzy razem w 1621 r. walczyli przeciw Turkom. Czy zatem treść napisów „Obrońcom Cisnej
i okolic przed UPA” nie dzieli naszej społeczności,
które przed wojną żyły w Cisnej razem w zgodzie
i modlili się wspólnie w cerkwi grekokatolickiej?
– Oczywiście, można przedstawić
prawdę w inny sposób, zawsze znajdzie
się osoba, której nie spodoba się ten
projekt, jednak był ogłoszony konkurs:
każdy mieszkaniec Cisnej czy też Polski – bo przecież w dobie internetu nie
stanowi to żadnego problemu – mógł
przedstawić swoją propozycję. Wpłynęły prace, wybrano z przedstawionych
najlepszą, poprawiono ją w wyniku su-

w Kosowie, gdzie byłem przeszło 2 lata, wiem,
że Serbowie mieszkający na obrzeżach miejscowości przeważnie ginęli właśnie poprzez
wrzucanie ładunków wybuchowych do ich domów i ta wersja jest dla mnie bardziej przekonująca. Jednak w opinii społecznej istnieje
też przekaz o innym sposobie inicjacji ładunku
wybuchowego.
– Oczywiście znam również inną wersję dotyczącą wybuchu na posterunku,
jednak z tego, co mi wiadomo, to dowody
wskazywały na atak poprzez wrzucenie
– wystrzelenie niemieckiego pocisku tzw.
„Panzerfaust” i tak np. w aktach śmiertelnie ranionego Józefa Pastuszaka jest taka
informacja [AIPN Rz, 00155/1361 – przyp.
red.]. Druga wersja, która jest też zbliżona do pierwszej wersji odnośnie przyczyny śmierci, a ujęta w księdze zgonów od
1944 r. (Urząd Stanu Cywilnego w Baligrodzie) opisuje okoliczności śmierci: zabity
od wybuchu miny na PMO w Cisnej, względnie
rzuconego Panzerfaustu. Z tej informacji nie
za bardzo można wywnioskować, że wybuch nastąpił w wyniku rozbieranej miny,
a bardziej wskazuje na atak na posterunek.
Oczywiście prawdą również jest, że milicjanci pozyskiwali broń, miny poprzez
zbieranie jej głównie w okolicach Roztok i mogli przynieść np. Maxima z założonym ładunkiem wybuchowym, ale
rozstrzyganie tego epizodu bez szerszej
znajomości co działo się wcześniej przed
śmiercią 4 milicjantów na posterunku jest
raczej dzisiaj mniej istotne [ przyp. red. –
4 milicjantów zginęło na miejscu: Józef
Pastuszak, Edward Wiśniewski, Mieczysław Halik i Władysław Błachut, natomiast ciężko ranni milicjanci Stanisław
Mainardi i Bolesław Faliszewski zmarli
następnego dnia. Bolesław Faliszewski
zmarł w szpitalu wojskowym w Rymanowie 25.07.1945 r. o godz. 17.00 – źródło:
AIPN Rz,0096/50].
Będąc na XXXII sesji rady gminy
7.09.2017 r. usłyszałem od jednego z radnych
m.in., że milicjanci którzy zginęli w 1945 r.
nie byli bohaterami, zginęli po pijanemu – co by
Pani mogła przekazać temu radnemu i innym
mieszkańcom Cisnej?
– Mam nadzieję, że niektórzy radni,
jeżeli znaleźliby się w takiej sytuacji jak
•
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„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" – J . P I Ł S U D S K I

‹›

gestii IPN Rzeszów poprzez dopisanie
„przed Ukraińską Powstańczą Armią”.
Dla mnie osobiście dopisek na tablicy
nie jest konieczny, jest jednak zgodny z prawdą. Dla mnie poszukiwanie
wspólnych, a nie dzielących nas – Polaków i Ukraińców – tematów, to nasze najważniejsze wyzwanie. Patrząc
na naszą historię widać wyraźnie, że
te czasami sztuczne i podsycane z zewnątrz podziały nigdy nie prowadziły
do niczego dobrego, a wręcz przeciwnie

– mściły się w sposób okrutny. Musimy
pamiętać o historii, nie wypierać się jej,
musimy jednak również pamiętać, że
teraz my tworzymy historię, my jesteśmy
kolejnym pokoleniem, które zapisuje się
w skromnych dziejach naszego małego
regionu i wydaje mi się, że podtrzymywanie i zaostrzanie dawnych konfliktów
nie powinno mieć miejsca.
I ostatnie moje pytanie odchodzące od naszej
bolesnej historii – co wspólnego z Panią ma
postać jednego z najpoczytniejszych pisarzy,

‹›

którego książki, takie jak „Przygody Koziołka Matołka”, „Szatan z siódmej klasy” czy
„O dwóch takich, co ukradli księżyc” do dziś
są niezwykle popularne?
– Jestem córką Edwarda Martingera
i Marii Wierzbickiej, mój dziadek Jan
ożenił się z Emilią – siostrą właśnie
słynnego powieściopisarza – Kornela
Makuszyńskiego, felietonisty a poza
tym barwnej postaci na kulturalnej
scenie naszego kraju.
Dziękuję za rozmowę.

Paweł Wierzbicki
– wiceprezes Fundacji Tylko Bieszczady.
PAWEŁ WIERZBICKI – absolwent m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, za kilkakrotny udział we
wspólnych z armią ukraińską misjach wojskowych otrzymał status weterana oraz odznaczenia
ze strony polskiej i ukraińskiej.

BIESZCZADY TO MIEJSCE

‹›

BIESZCZADY TO LUDZIE

Z Kubą Wierzbickim, działaczem społecznym, właścicielem firmy
„Wierzba” sp. z o.o., rozmawiała Monika Sasal
Pana projekt zwyciężył w konkursie na nową

tablicę dla pomnika na wzgórzu Kamionka.
Jak się Pan dowiedział o konkursie?
– W czasach wszechobecnego Internetu
nie jest to trudne, po prostu dowiedziałem
się z portalu społecznościowego, na którym Fundacja „Tylko Bieszczady” umieściła informację o ogłoszeniu konkursu.
Nie było to jedyne źródło informacji. Podobną informację przekazało mieszkańcom również Gminne Centrum Kultury
i Ekologii w Cisnej. Poza tym, w miarę
moich możliwości, jestem zaangażowany w życie społeczne naszej gminy, często
biorę udział w sesjach rady Gminy, rozmawiam z ludźmi, którzy są zainteresowani naszym regionem, więc informacja
dotarła do mnie z różnych źródeł.
Dowiedzieć się to jedna sprawa, drugą
jest chęć wzięcia udziału w konkursie czy
chęć zainteresowania się. Dlaczego zdecydował się Pan na udział w konkursie?

– Wydaje mi się, że jestem trochę społecznikiem, staram się angażować w miarę możliwości w większość inicjatyw
związanych z naszą gminą. Pomnik na
Betlejemce w centrum Cisnej towarzyszył
mi i wielu mieszkańcom od najmłodszych
lat poprzez spotkania ze znajomymi aż
po, że tak powiem, pierwsze młodzieńcze
spacery [śmiech]. To w jakimś sensie symbol łączący wiele rzeczy i tych wesołych
jak młodość i słynny „pomnik” jako miejsce spotkań, lecz jest to również, a może
przede wszystkim symbol czegoś więcej,
o czym wielu ludzi zapomniało, również
ze względu na dawną nazwę. Nie chciałbym, żeby przez zmiany polityczne i ustawowe zniknęło coś, co mijam codziennie
i jest częścią naszego krajobrazu. To nasza mała historia i okazało się, że możemy
ją napisać w jakimś sensie po swojemu,
aby stała się nam bliższa i może bardziej
przez to prawdziwa.
•
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Kuba Wierzbicki

Czy trudno było wygrać w tym konkursie?
– Szczerze mówiąc, to nie zastanawiałem się nad tym i nie wiedziałem ile osób
jeszcze bierze udział w tym konkursie. Po
przeczytaniu informacji stwierdziłem,
że to nic nie kosztuje i nawet jeżeli nie
wygram to spróbować warto. Problemy
zaczęły się właśnie gdy podjąłem decyzję i to nie przez ilość osób, które potencjalnie miały startować ale przez to, że
tak naprawdę dopiero wtedy zacząłem
się zastanawiać nad tym, co napisać na
tej tablicy. Na dzisiejszej tablicy jest napis
„Poległym w walce o utrwalenie władzy
ludowej”, ale ci, co się trochę interesują

Widok na pasmo Jasła i Okrąglika

nasza historią wiedzą, że walczącymi naprzeciw siebie byli niejednokrotnie ludzie,
którzy na co dzień się znali, a którzy nie
mieli większej wiedzy na temat globalnej
polityki, ustrojów i wielkich decyzji. To
byli prości ludzie żyjący w górach, gdzie
informacje dochodziły nie tylko dużo później ale też niewielu miało czas, aby się nad
nimi zastanawiać. Oni żyli w Bieszczadach, miejscu nieprzyjaznym, trudnym
do życia, odciętym od świata. Mieli swoje
zmartwienia, a wielka polityka była myślę nie najważniejszym z nich. I nagle to
wszystko się raz jeszcze zmienia. Trochę
właśnie tak to widzę na chłopski rozum,
że tak się wyrażę, Ci ludzie po wszystkich
wojennych historiach, zamiast podnosić
się powoli na nogi musieli podejmować
dramatyczne decyzje dotyczące tego, co
się z nimi stanie dalej. Najgorsze dla mnie
było to, że często ludzie, którzy znali się od
lat stawali naprzeciwko siebie jako przeciwnicy. Więc były to naprawdę trudne
czasy i relacje. Długo myślałem nad tym,
żeby w jednym zdaniu podać informację
o obrońcach Cisnej, ale z tyłu głowy wiedziałem, że po drugiej stronie też byli ludzie z naszego terenu zmuszani w różny
sposób do walki. I tak powstał najpierw
projekt tablicy „Obrońcom Cisnej i Okolic
1944-1947”. Moją pierwotną intencją było,
aby napis na tablicy łączył mieszkańców
Cisnej i w jakimś sensie odwoływał się do
samych obrońców. Sugestią IPN z Rzeszowa było dopisanie do tablicy „przed
Ukraińską Powstańczą Armią”. Tak więc
uważam, że mój tak zwany sukces jest
połowiczny.
Co Pan sądzi o zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy w inicjatywy społeczne?
Po ogłoszeniu wyników konkursu dowiedziałem się, że wygrałem, z czego
byłem zadowolony, ale z drugiej strony
okazało się, że nie było wielkiej konkurencji – jak mi wiadomo wpłynęło tylko
8 prac konkursowych. Mam świadomość,

że każdy ma swoje życie i stara się ułożyć
je jak najlepiej, ale wydaje mi się że, nie
możemy zapominać o naszej przeszłości,
bo dzięki niej jesteśmy tu gdzie jesteśmy.
Tym bardziej, że konkurs nie wymagał
zaangażowania czasowego a może ocalić
pomnik w centrum Cisnej. Oczywiście
chcę równocześnie powiedzieć, że to nie
jest tak, że nikt się nie angażuje, jest kilka
organizacji w naszej Gminie, które aktywnie działają na rzecz promocji i rozwoju oraz historii naszego regionu. Do
niektórych sam należę, a niektóre wspieram w miarę możliwości. Ale chodzi o to,
że w większości przypadków są to ciągle
te same osoby, którym jestem wdzięczny za to, co robią, ale mogło by nas być
więcej, co przełożyłoby się na więcej
zrealizowanych pomysłów, a co za tym
idzie – na wyższą jakość w naszej gminie. Nie oszukujmy się, jesteśmy gminą
o profilu turystycznym. Dla większości
mieszkańców goście, którzy nas odwiedzają to źródło utrzymania. Powinniśmy
ciężko pracować przez cały rok, nie tylko w okresie sezonu, nad tym, aby nasi
goście byli zadowoleni z wizyty w Bieszczadach. Pamiętajmy również o tym, że
jako mieszkańcy Cisnej jesteśmy jej coś
winni, a zaangażować się wcale tak wiele
nie kosztuje, daje za to wspaniałe efekty i dużo satysfakcji. Przychodzi mi na
myśl ostatnia inicjatywa , która zmobilizowała mieszkańców części naszej Gminy. Chodzi mi o drogę z Majdanu do
Roztok Górnych, nie będę się tu wdawał
w szczegóły ale chodziło o zablokowanie
oddania drogi przez Powiat Leski Lasom
Państwowym. Mieszkańcy licznie przyszli na spotkanie i wyrazili swoje obawy
i propozycje. Ostatecznie wszystko ułożyło się po ich myśli i droga znów jest nasza.
Dzięki temu strona słowacka podjęła już
działania odnośnie rozpoczęcia remontu
drogi do przełęczy. W przypadku natomiast pozostawienia drogi od Majdanu
•
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do Roztok w zarządzie Lasów Państwowych czyli drogi wewnętrznej nie moglibyśmy dążyć do wykonania przejścia
granicznego w Roztokach i w perspektywie rozwijania turystycznych sąsiedzkich możliwości [o odzyskaniu drogi jako
powiatowej – uchwałą Rady Powiatu
z 17.10.2014 r. droga ta stała się drogą
wewnętrzną – pisaliśmy w nr. 1 gazety
„Tylko Bieszczady” – przyp. redakcji].
Z drugiej zaś strony w zeszłym roku
dzięki pomocy Dyrektora ciśniańskiej
szkoły jako Stowarzyszenie Rozwoju
Wetliny i Okolic napisaliśmy projekt
na doskonalenie jazdy na nartach dla
naszych dzieci. Dopracowaliśmy transport na zajęcia, wyżywienie, wyciąg
narciarski oraz instruktorów dla dzieci,
oczywiście wszystko gratis z projektu
ministerialnego i okazało się, że ciężko było znaleźć nam osoby do pomocy
w wolontariacie. Ale na szczęście, tak
jak mówiłem, jest gro osób, do których
zawsze się można zgłosić i jak tylko czas
pozwala, to chętnie się angażują.
Czyli projekt realizacji zmian na pomniku
i konkurs można uznać za papierek lakmusowy
badający zaangażowanie społeczne w Cisnej?
– W jakimś sensie tak. Uważam, że
nasza gmina ma dwie najważniejsze wartości, które wyróżniają ją i tworzą wielki,
choć nadal nie do końca wykorzystany
potencjał. Bezwzględnie naszym atutem jest położenie, Bieszczady, ich magia i wszystko, co z sobą niosą. Drugim
filarem naszej małej ojczyzny są ludzie.
Jestem człowiekiem, który nie stroni od
spotkań z ludźmi, jestem otwarty na pomysły, sugestie, uwagi. Wiem, że w naszym regionie żyje wielu ludzi, którzy
mają ogromny pozytywny potencjał, więcej nawet, mają siłę, aby zmienić wiele
rzeczy. Są to ludzie twórczy, pełni pasji,
nietuzinkowi. Czasami tylko brakuje im
pomocnej dłoni, warunków i możliwości do tego, aby doprowadzić do tego, że
nasza gmina nie będzie tylko miejscem
w Bieszczadach ale właśnie TYM miejscem w Bieszczadach, a nawet polskich
górach, do którego się przyjeżdża, bo
to najlepszy wybór. Ja jako mieszkaniec
czuję się zobowiązany do tego, aby tworzyć warunki i możliwości do rozwoju
dla wszystkich, którzy Bieszczady nazywają swoim domem, nawet tym drugim
jako to się często u nas zdarza i uważam,
że każdy, od Wójta Gminy do każdego
mieszkańca z osobna powinien zdobyć
się przynajmniej na życzliwość wobec
chęci działania.

‹›

www.tylkobieszczady.pl

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" – J . P I Ł S U D S K I
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‹›

HISTORIA

W DWÓCH ODSŁONACH
Na temat walk o Cisną w latach 19441947 pisano wiele, jeszcze więcej dyskutowano. Samo wydarzenie, a szczególnie
dwukrotną bohaterską obronę wzgórza
Kamionka, wykorzystywano w różnych
narracjach choćby jako symbol „walk
o utrwalenie władzy ludowej”. Od początku działań związanych z pomnikiem,
naszym założeniem było oczyszczenie pamięci o walczących z tych niepotrzebnych
haseł i konotacji. Jest to dla nas obowiązek
wobec tych, którzy w skrajnie niesprzyjających warunkach postanowili zdobyć się
na heroizm jakim było pozostanie w Cisnej i walka o jej obronę. W tej gazecie
i podczas dyskusji związanych ze zmianą
nazwy pomnika wypowiadało się wielu
ludzi. W tym miejscu pragniemy oddać
głos, tym którzy w walkę o Cisną byli bezpośrednio zaangażowani i pozostawili po
sobie pisemne świadectwo tamtych dni.
Antoni Stankiewicz, syn Jana, po czterech latach spędzonych w niemieckich
obozach pracy wraca do Cisnej w poszukiwaniu swojej rodziny przed wojną zamieszkałej w Żubraczem. W Żubraczem
okazuje się, że rodzina, dotknięta boleśnie
przez wojenną zawieruchę, postanawia
przenieść się do Nysy. Antoni pisze:
Ja zostałem w Cisnej, ponieważ już od
sierpnia 1945 roku zostałem funkcjonariuszem
MO. W pracy przeważająca część kolegów to
koledzy z ławy szkolnej, bądź znajomi jeszcze
sprzed 1939 rokiem. Mimo niepewnych czasów,
niebezpiecznej sytuacji ze względu na grasujące
oddziały UPA, chciałem pozostać w Bieszczadach. Dostałem pracę w towarzystwie starych,
sprawdzonych przyjaciół, w terenie znanym mi
od dzieciństwa. Tutaj w Cisnej chodziłem do
szkoły, tutaj chodziłem do kościoła, gdzie przystąpiłem do I Komunii Św. i do bierzmowania,
tutaj grałem z chłopakami w piłkę, tutaj znałem
każdy kamień. To wszystko dawało mi gwarancję,
że jakoś to będzie.
Dość tułaczki w moim młodym życiu.
O swoich obowiązkach mówi:
W tym okresie, po wyzwoleniu, kiedy UPA
dominowała na bieszczadzkich terenach, funkcjonariusze pełnili funkcje żołnierzy, którzy mieli
za zadanie patrolować podległe im tereny, prowadzić wywiady o banderowcach, gdzie się znajdują,

Edward Martinger - komendant posterunku w Cisnej

o ich ilości, uzbrojeniu, kto im pomaga. Tego rodzaju zadania wypełniali milicjanci na okrągło,
przez cały rok. Należy nadmienić, że służba MO
była służbą skoszarowaną, gdzie obowiązywała
dyspozycyjność przez 24 godziny na dobę. Zasadniczym celem walki z oddziałami UPA była
obrona ludności polskiej i jej mienia, a nie walka
o utrwalanie władzy ludowej, jak to twierdzili
niektórzy.
15 grudnia 1945 roku pełni służbę
wartowniczą przy ówczesnym posterunku. Tej nocy spotyka swojego komendanta
Edwarda Martingera, który przekradając
się przez Cisną, ostrzega Antoniego o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Dochodzi do ataku UPA na posterunek:
Otworzyliśmy ogień z broni maszynowej
w kierunku dołów. Wymiana ognia nastąpiła
również ze strony banderowców, usadowionych
w dole po spalonym tartaku w odległości ok. 300
•
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metrów. Atak z tych tartacznych dołów na posterunek trwał ok. 45 minut. W czasie walki dolatywały do nas okrzyki „Polaki piddajłysia – Lachi
poddajcie się”. Wzywali nas do poddania się, bo
nie mamy szans na zwycięstwo, straszyli, że jeśli
się nie poddamy czeka nas śmierć.
W czasie tej walki zginął funkcjonariusz Michał Iwanicki. Miał w tym dniu wyjechać razem
z komendantem Martyngierem do Czechosłowacji.
Nocował w domu, kiedy usłyszał strzały, wybiegł
z domu, aby udać się na posterunek. Nie zdążył.
Po tej krótkiej, 45-minutowej wymianie ognia,
banderowcy wycofali się, zdając sobie chyba sprawę, że nie mają szans na zdobycie posterunku.
W sile ok. 50 ludzi udali się w kierunku wsi
Dołżyca.
Zapada decyzja o ulokowaniu broni w bunkrze na stanowiskach bojowych, aby w razie ponownego ataku być przygotowanym na szybkie
oddanie ognia.

Ćwiczenia Milicji Obywatelskiej, rok 1945

Pomnik w Cisnej na wzgórzu Betlejemka

Antoni bronił również umocnionego
posterunku na wzgórzu Betlejemka podczas kolejnego ataku:
Następny napad oddziałów UPA na posterunek milicji w Cisnej miał miejsce w pierwszej
dekadzie stycznia 1946 roku. Walki trwały od
godziny 21:45 do 4:00 rano […]. Napad ten
miał nieporównywalnie większą moc w działaniu bojowym, niż pierwszy sprzed miesiąca.
Mieli większe zamiary i nadzieję na zwycięstwo. Umocnienia obronne, usytuowane kilka
metrów od posterunku, pomogły nam utrzymać
pozycje bojowe na wzgórzu Betlejemka.
W drugim napadzie, podobnie jak w pierwszym, miałem również służbę wartowniczą
w bunkrze. Podejrzanie wyglądała mi grupka
ludzi, biegająca dość nerwowo wokół zabudowań koło świetlicy, głośne rozmowy, jakieś
kłótnie, wzbudziły moją czujność. Podejrzewając, że są to banderowcy, podszedłem do

okienka w bunkrze, wymierzyłem w nich całą
serię z karabinu rosyjskiego diktierowa, zużywając prawie cały dysk naboi.
Nastąpiła wymiana ognia. Było to sygnałem dla pozostałych funkcjonariuszy, którzy
momentalnie zajęli odpowiednie stanowiska
bojowe. Niewątpliwie byli już w łóżkach, bądź
szykowali się do nocnego wypoczynku, ale natychmiast zjawili się w bunkrze na wyznaczonych stanowiskach przystępując do działań
obronnych. Od tej pory kanonada trwała całą
noc przez 10 godzin.
Banderowcy skierowali ogień przede wszystkim na budynek posterunku, który był drewniany, chcieli go spalić pociskami zapalającymi.
Gdyby udało im się tego dokonać, byłaby to dla
nas tragedia, bowiem budynek stał 8 do 10 metrów od bunkra. Z konieczności musielibyśmy
opuścić bunkier na otwarte pole, przylegające
wokół bunkra.
•
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Tej krytycznej nocy, nie spodziewając się tak
licznego wroga, nie mieliśmy wystarczającej
ilości amunicji. Już po północy zaczęło brakować amunicji. Być może z braku dowodzenia
okiem kogoś doświadczonego, nastąpiło szybsze
zużycie amunicji. Tragedia. Kiedy jej zabrakło,
w czasie akcji bojowej, pod gradem kul, kilkakrotnie wybiegałem z bunkra do składu amunicji i dostarczyłem na stanowiska bojowe 6000
sztuk amunicji – mauzer i amunicję rosyjską do
broni. Dostęp był bardzo utrudniony, z uwagi
na ciągły ogień ze strony UPA […].
Około godziny 3 nad ranem ogień banderowców jak gdyby ucichł, od czasu do czasu następowały jedynie pojedyncze strzały. W pewnym momencie zauważono, że w odległości
około 10-15 metrów od bunkra, widać przesuwających się 2 zamaskowanych banderowców.
W białych prześcieradłach na tle śniegu trudno
byłoby ich zauważyć, ale kiedy znaleźli się na
tle ciemnego wozu niemieckiego, zostali zauważeni przez K. Duciaka i Gustka Marszałka.
Marszałek bez wahania rzucił w nich węgierskim granatem – na pewno zostali rozszarpani
[…]. W tej walce obsługiwałem moździerz, nie
znając podstawowej zasady, że przy odpalaniu
pocisków należało otwierać usta. Ja tego nie robiłem i na skutek wybuchów pocisków zostałem
tak ogłuszony, że przez okres 3 dni zupełnie
nie słyszałem, widziałem tylko towarzyszy, jak
ruszali ustami. W obronie, pamiętam narzekania funkcjonariusza Józefa Wierzbickiego,
że bolą go ręce od ładowania dysków do RKM
„dikterowa” i taśmy do RKM mauzer.
Po 10 godzinach walki, posterunek został
utrzymany, bez żadnych strat osobowych. Byliśmy odcięci od telefonu i nie mogliśmy prosić

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" – J . P I Ł S U D S K I
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o pomoc. Zostawieni sami sobie i giń duszo
z ciałem. Należy nadmienić, że był to jeden
z posterunków MO w powiecie leskim, który
nie ugiął się pod naporem UPA .
Swoją opowieść o tym okresie pozostawił nam również Edward Martinger,
komendant posterunku w Cisnej:
Po wyzwoleniu terenów gminy Cisna w pow.
Leskim przez wojska radzieckie w pierwszych
dniach miesiąca października 1944 roku,
w uzgodnieniu z Komendantem wojennym,
działającym na tym terenie, organizuję Posterunek Milicji Obywatelskiej w Cisnej i w dniu
10 października 1944 roku zostaję mianowany
Komendantem tegoż posterunku.
W pierwszym okresie mojej działalności jako
Komendanta Posterunku priorytetem jest zdobycie
broni i amunicji dla załogi posterunku oraz zaprowadzenie ładu i porządku na podległym mi terenie,
współpraca z dowództwem frontowych jednostek
wojsk radzieckich, jak też udzielanie pomocy w organizowaniu terenowej jednostki administracyjnej,
tj. Urzędu Gminy Zbiorowej w Cisnej […].
W dniu 21 marca 1945 roku po dokładnym
przeprowadzeniu przeze mnie wywiadu na terenie, rozbito całkowicie zgrupowanie Ukraińskiej
Powstańczej Armii, działające pod dowództwem
„Rena” i „Wesołoho”, zakonspirowane we wsi
Strzebowiska gmina Cisna. W akcji tej brałem
udział osobiście, wraz z załogą posterunku Milicji Obywatelskiej, oraz jednostką wojskową
stacjonującą w Lesku. Nadmieniam, że było to
pierwsze zgrupowanie bandy UPA na terenie
Bieszczadów.
Walka z wymienioną bandą o zdobycie wsi
Strzebowiska trwała od godziny 7 rano do późnych godzin wieczornych i oddziały band, jakie
znajdowały się w tej wsi, zostały całkowicie
rozbite.
Następnie w dniu 18 lipca 1945 roku, we wsi
Żubracze gmina Cisna, wykryłem sztab zaopatrzenia, działający dla celów bandy UPA , pod
dowództwem „Bira” i „Hrynia”, prowadzący
swoją działalność na terenie byłych gmin: Wola
Michowa, Baligród, Wołkowyja i Cisna. Wspólnie z załogą posterunku dowodzonego przeze mnie
aresztowałem 34 członków sztabu Ukraińskiej
Powstańczej Armii. Zdobywając duże ilości broni
maszynowej, automatycznej, ręcznej, amunicji
i granatów. Zdobytą bronią i amunicją zaopatrzyłem sąsiednie posterunki MO w powiecie i Powiatową Komendę w Lesku. We wspomnianym
okresie walczę nadal na podległym mi terenie nie
dopuszczając do organizowania nowych grup
bandy oraz mordowania rodzin polskich, jakie
miały miejsce na terenie tut. Powiatu.
W dniu 11 grudnia 1945 roku banda sotni
„Rena” i „Bira” dokonuje napadu na 10-osobową załogę posterunku, dowodzonego przeze mnie
w Cisnej. Pomimo przewagi liczebnej bandy, nie
udaje się jej zdobyć posterunku i po godzinnej wal-

‹›

Pomnik w Cisnej wraz z pozostałościami umocnień - lata 60.

ce banda wycofuje się w lasy, zabierając ze sobą
swych rannych i zabitych członków.
Ponowny napad na posterunek MO w Cisnej zostaje dokonany w dniu 11 stycznia 1946
roku o godzinie 22 przez sotnie „Bira”, „Hrynia” i „Rena”. O godz. 4 rano, w wyniku zdecydowanej postawy i zdyscyplinowania załogi
posterunku, której byłem komendantem, napad
ponownie został odparty i posterunek Milicji Obywatelskiej nie został zlikwidowany, mimo usilnych starań przeważającej ilości bandy, biorącej
udział w napadzie. Dodaję, że w tym okresie
nie było już żadnej jednostki wojskowej na terenie działania posterunku, która mogłaby przyjść
z pomocą w czasie walki, a Powiatowa Komenda
MO, oddalona od Cisnej 37-kilometrowym, złym
i wyboistym odcinkiem drogi, toteż nie mogłem
liczyć na jakąkolwiek pomoc w walce z bandami. W dowód uznania moich zasług w obronie
posterunku zostałem awansowany w 1946 roku
z Komendanta posterunku w Cisnej na dowódcę
•
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plutonu operacyjnego przy Powiatowej Komendzie
Milicji Obywatelskiej w Lesku, gdzie w dalszym
ciągu walczyłem z bandami na terenie całego powiatu leskiego.
Po przeszło 3-letniej stałej walce z bandami
UPA , których nie sposób ująć wszystkich w niniejszej relacji, zostaję zwolniony z szeregów MO
i przechodzę do pracy w spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”.
11 listopada nastąpi oficjalne i uroczyste odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej
na wzgórzu Betlejemka. Może wreszcie
miejsce to będzie łączone w bezpośredni
sposób z naszą historią, naszymi bohaterami i naszą pamięcią o Cisnej.
red. Tomasz Rejzdrowicz
Materiały wykorzystane w artykule są fragmentami książki oraz powstającej kontynuacji „Cisna
– ocalić od zapomnienia”.

‹›

Nowy znicz na pomniku - projekt i wykonanie Andrzej Domka

KROK PO KROKU

Chronologię wydarzeń
dotyczących zmiany nazwy
pomnika na wzgórzu Kamionka
przygotował Piotr Wierzbicki

Bardzo często niewielkie rzeczy wymagają wielkiego zaangażowania. Poprzez
małe rozumiemy inicjatywy lokalne,
przeprowadzone dla idei, nie dla zysku, takie, które nie przyniosą zaangażowanym splendoru i wielkiej chwały,
lecz zatrzymują pamięć o tym, o czym
powinniśmy pamiętać. W tym miejscu
chcieliśmy przedstawić szkicową chronologię prac nad zmianą tablicy na pomniku upamiętniających obrońców Cisnej, aby każdy mógł prześledzić drogę
do osiągnięcia naszego wspólnego celu.
„Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r.
o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki” – Dz. U. z 2017 r.
poz. 1389

•
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W rozumieniu ustawy również pomnik w Cisnej zalicza się do obiektów
propagujących ustrój totalitarny.
Dnia 24.02.2017 r. Fundacja „Tylko Bieszczady” przedstawiła propozycję w UG Cisna i uzyskała zgodę od UG
Cisna (w tym od przew. Rady Gminy)
na podjęcie działań zmierzających do
ratowania pomnika w Cisnej.
Dnia 24.02.2017 r. UG Cisna zatwierdził przedstawioną imienną propozycję kandydatów do komisji związanej
z upamiętnieniem poległych w obronie
swojej małej Ojczyzny 1944-1947.
W skład komisji weszli:
• prof. Marcin Rapacz – przewodniczący komisji
• Zdzisław Kuliński – przedstawiciel UG
Cisna, z-ca przew. kom.
• Józef Podsobiński – przedstawiciel
Niezależnego Samorządnego Związ-

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości" – J . P I Ł S U D S K I

Prace przygotowawcze na pomniku

‹›

Pierwsza tablica pamiątkowa na pomniku w Cisnej

DLA CISNEJ
ku Zawodowego Emerytów i Rencistów Policji
• B ogusław Bajorek – przedstawiciel
Rady Gminy i mieszkaniec Gminy
Cisna
• Marek Meinardi – przedstawiciel rodziny poległej w obronie Cisnej
• K rzysztof Sojka – przedstawiciel organizacji historycznej ,,Orły Historii”
• Piotr Wierzbicki – przedstawiciel organizacji pozarządowej i prawnik Fundacji „Tylko Bieszczady”
• Henryk Gajda – sołtys Cisnej
• Paweł Wierzbicki – sekretarz komisji
Dnia 2.03.2017 r. UG Cisna zatwierdził harmonogram działań związanych z celem upamiętnienia poległych
w obronie małej Ojczyzny.
Dnia 20.03.2017 r. Fundacja na
swojej stronie ogłosiła regulamin konkursu dot. zmian na pomniku w Cisnej.

‹›

Dnia 21.03.2017 r. g. 11.07 GCKiE
w Cisnej na swojej stronie internetowej
ogłosił organizowany przez Fundację
„Tylko Bieszczady” konkurs.
Dnia 10.04.2017 r. komisja konkursowa w sprawie opracowania treści i projektu graficznego nowej tablicy
upamiętniającej w godnej formie obrońców Cisnej wybrała najlepszy projekt z 8
przekazanych w ramach ogłoszonego
konkursu. Projekt nr 8 uzyskał największą ilość punktów i został przesłany do
zaopiniowania do IPN Rzeszów. Pierwotna treść projektu: „Obrońcom Cisnej i Okolic 1944-1947 r. Społeczność
Gminy Cisna 2017 r.”
Dnia 15.05.2017 r. w odpowiedzi na
nasze pismo z 19.04.2017 r. IPN Rzeszów
poinformował, że zmianie powinny ulec
także napisy na głównym postumencie
pomnika.

•
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Dnia 22.05.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy Fundacją „Tylko
Bieszczady”, a UG Cisna dot. poinformowania IPN Rzeszów o planie usunięcia
tablicy z pomnika w Cisnej.
Dnia 23.05.2017 r. Fundacja informuje Dyrektora Oddziału IPN w Rzeszowie, że zgodnie z otrzymanym upoważnieniem od UG Cisna z dn. 22.05.2017
r. tablica na postumencie pomnika zostanie usunięta.
Dnia 29.05.2017 r. IPN Rzeszów informuje, że 14.06.2017 r. w siedzibie rzeszowskiego IPN odbędzie się posiedzenie
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w sprawie naszego wniosku.
Dnia 14.06.2017 r. w posiedzeniu
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie udział bierze
przedstawiciel Fundacji upoważniony
przez UG do reprezentacji społeczności

Wcześniejszy zapis na pomniku - zmieniony dnia 11.11.2017 r. na podstawie ustawy

Projekt nowej tablicy

Cisnej w tym przedsięwzięciu. W trakcie posiedzenia ustalono, że nasza propozycja dot. treści napisu w projekcie
nowej tablicy musi być doprecyzowana.
Dnia 22.06.2017 r. Komisja Konkursowa na podstawie §6 pkt. II , podp. 2
i §1 pkt. 4 regulaminu konkursu w związku z wnioskiem Komitetu Ochrony Pamięci Walk I Męczeństwa działającego
przy oddziale IPN Rzeszów po uzyskaniu zgody przez zwycięzcę konkursu na
podstawie §1 pkt. 1 zaakceptowała nową
treść tablicy poprzez dopisanie do zwycięskiego projektu tablicy sugestii IPN
„Przed Ukraińską Powstańczą Armią”

przy 8 głosach akceptujących i jednym
wstrzymującym.
Dnia 13.07.2017 r. IPN Rzeszów
pismem nr BUWR z-913-12(10)17 poinformował nas, że Wieloosobowe Stanowisko do spraw Upamiętnienia Walk
i Męczeństwa IPN w Rzeszowie pozytywnie ocenia przedstawiony przez Fundację napis pamiątkowy, który zostanie
umieszczony na pomniku poświęconym
obrońcom Cisnej i okolic.
Dnia 1.08.2017 r. podpisano porozumienie pomiędzy Fundacją „Tylko
Bieszczady”, a UG Cisna w sprawie kontynuacji działań, wynikających z pozytywnej decyzji IPN Rzeszów, dotyczącej
zachowania pomnika w Cisnej, w tym
m.in. przygotowanie do uroczystego
otwarcia pomnika w dniu 11.11.2017 r.,
promocję i organizację przedsięwzięcia.
8.09.2017 r. – z przedstawicielem
UG ustalono podział prac w zakresie
przygotowania terenu pomnika do uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej jak również uzyskano wsparcie od
P. Wójt Gminy Cisna w zakresie pokrycia niektórych kosztów logistycznych.
Październik 2017:
– pierwsze prace na pomniku,
– deklaracja OSP Cisna w zakresie
wsparcia uroczystości poprzez wystawienie warty honorowej,
– akceptacja Proboszcza ks. Zbigniewa Łuca, dotyczącą przeprowadzenia mszy św. w dniu 10.11.2017 r.
•

18

o godz. 17.00 w intencji Obrońców Cisnej i Okolic w latach 1944-1947 r., jak
również w zakresie poświęcenia tablicy
pamiątkowej,
– deklaracja Kierownika Policji
w Cisnej asp. szt. Zbigniewa Krawca
o włączeniu się w uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Lesku, w tym wystawienie warty
honorowej.
06.11.2017 r. – montaż tablicy pamiątkowej wg wzoru zaakceptowanego
przez IPN Rzeszów.
10.11.2017 r. – wydanie specjalne
gazety „Tylko Bieszczady”.
11.11.2017 r. – organizacja wystawy fotograficznej ,,CISNA NA STAREJ
FOTOGRAFII”.
11.11.2017 r. – wspólnie z IPN Rzeszów organizacja panelu historyczno-informacyjnego Napady OUN -UPA na
Cisną i Sotnia „Myrona” jako drugi
referat.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej jako wydarzenia będzie wydarzeniem o charakterze państwowym.
Oczywiście liczymy, że nie jest to
koniec działań dotyczących pomnika
w Cisnej. Podczas marcowych rozmów
z Panią Wójt i zatwierdzonym harmonogramem uroczyste odsłonięcie nowej
nazwy pomnika ma być pierwszym
z etapów rewitalizacji całego wzgórza
tak, aby znów mogło stać się central-
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nym i wartościowym punktem w Cisnej
i naszej pamięci. Możliwe, że wkrótce po
uzyskaniu stosownych zezwoleń zostanie
zamontowana nowa tablica informacyjna na głównym postumencie pomnika,
w miejsce tablicy z nazwami miejscowości usuniętej na wniosek IPN.
Jako Fundacja „Tylko Bieszczady”
zobowiązujemy się do dalszych prac nad
upamiętnieniem i odpowiednim umiejscowieniem w historii wszystkich tych,
którzy włożyli swój wysiłek w budowę
naszej Małej Ojczyzny. Przyszłorocznym projektem Fundacji jest stworzenie tablicy, na której znajdą się imiona
i nazwiska poległych w obronie Cisnej,
jak również tych, którzy swoim życiem
włożyli trwały wkład w miejsce, które
stało się naszym domem.
W tym miejscu zwracamy się do
wszystkich mieszkańców, gości i sympatyków Cisnej, o przedstawienie propozycji osób, które ich zdaniem na takiej
tablicy powinny znaleźć swoje zasłużone
miejsce.

‹›

Piotr Wierzbicki
PIOTR WIERZBICKI – urodzony w Cisnej, działacz społeczny i członek Fundacji Tylko Bieszczady. Przedstawiciel
młodego bieszczadzkiego pokolenia.

‹›

SŁOWO NA KONIEC
Niezależnie od tego, gdzie kto walczył

lub walczy, jeśli stawał do walki w imię
wartości, które wszyscy uznajemy za
pryncypialne, wszystkim tym ludziom
powinien zostać oddany należyty szacunek. Czy mówimy o „Obrońcach Cisnej i okolic”, czy obrońcach Ojczyzny
w szerszym rozumieniu, nie jest to istotne. Nie możemy dzielić tych, co walczyli
i przelewali krew np. pod Monte Cassino, pod Lenino czy w Cisnej na lepszych i gorszych, tylko ze względu na
polityczną koniunkturę, tym bardziej,
że po czasie walk często owi bohaterowie byli pozbawiani należytego szacunku. Jan Wierzbicki, mieszkaniec Cisnej
za walkę w Armii Andersa, w sierpniu
1950 roku otrzymał zakaz zamieszkiwania w Cisnej, Władysław Fijałkowski, przedwojenny mieszkaniec Cisnej,
nie wrócił z tego tytułu nigdy do Polski,
a jego córka Danusia nigdy nie poznała swojego Ojca. W 2000 roku znów
ze względu na polityczną koniunkturę
obrońcy Cisnej, jak choćby Karol Stankiewicz, erkaemista, zostają pozbawieni
dodatku kombatanckiego. Nie powinniśmy dzielić i dać się dzielić tak, jak
to miało miejsce w walkach 1944-1947,
można powiedzieć walkach bratobójczych, bo wczorajszy kolega stawał prze-

ciwko koledze z bronią i zabijał w imię
narzuconych celów. Dlatego też liczymy,
że nasza wspólna inicjatywa, jaką jest
ratowanie pomnika w Cisnej, będzie nie
tylko symbolem pamięci o tych, którzy
oddali za nas zdrowie i życie, ale również symbolem jedności dla wszystkich
teraźniejszych mieszkańców naszej gminy oraz możliwością spojrzenia z dumą
w przyszłość, na którą – mamy nadzieję
– zasłużyliśmy.
W tym miejscu Fundacja „Tylko
Bieszczady” chciałaby podziękować
zaangażowanym w naszą wspólną inicjatywę, a w szczególności:
Komitetowi organizacyjnemu (konkursowemu) zachowania pomnika
w Cisnej:
1. prof. Marcin Rapacz – prezes Fundacji „Tylko Bieszczady”, przewodniczący komitetu,
2. Zdzisław Kuliński – przedstawiciel
UG Cisna, z-ca przew. kom.,
3. Józef Podsobiński – przedstawiciel
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Emerytów i Rencistów
Policji,
4. Bogusław Bajorek – przedstawiciel
Rady Gminy,
5. Marek Mainardi – przedstawiciel
rodziny poległej w obronie Cisnej,
•
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6. Krzysztof Sojka – przedstawiciel
organizacji historycznej ,,Orły Historii”,
7. Piotr Wierzbicki – przedstawiciel
organizacji pozarządowej i prawnik Fundacji „Tylko Bieszczady”,
8. Tomasz Rejzdrowicz – Redaktor
Gazety „Tylko Bieszczady”,
9. Henryk Gajda – sołtys m. Cisnej,
10. Paweł Wierzbicki – sekretarz
komisji.
Jak również:
– Urzędowi Gminy Cisna – p. Renacie Szczepańskiej, Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Cisnej, proboszczowi
ks. Zbigniewowi Łucowi, Instytutowi
Pamięci Narodowej w Rzeszowie, GCKiE Cisna, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Cisnej, Powiatowej Komendzie Policji
w Lesku, firmom Nexter i Tramp, „Orłom Historii” z Krakowa,
– Jadwidze Podsobińskiej, Andrzejowi Domce, Andrzejowi Rejzdrowiczowi, Krzysztofowi Antoniszakowi, Kubie
Wierzbickiemu, Tomkowi Mrycowi, Witoldowi Gałczyńskiemu, Markowi Kazaneckiemu, Andrzejowi Iwaniukowi,
dr Monice Sasal i Joannie Wierzbickiej.
Paweł Wierzbicki

‹›

ZAPROSZENIE

DL A M I E SZ K A ŃC ÓW G M I N Y C IS NA I G O Ś C I
NA U RO C Z YS T O Ś Ć OD S Ł ON I Ę C I A TA BL IC Y
W DN I U 11 L IS T OPA DA 2 017 ROK U
10 listopada 2017 r.
Wydanie specjalne gazety „Tylko Bieszczady” związane z odsłonięciem tablicy pamiątkowej na
pomniku w Cisnej
10 listopada 2017 r.
miejsce : KOŚCIÓŁ W CISNEJ
17.00 – Msza św. w intencji OBROŃCÓW CISNEJ I OKOLICY
11 listopada 2017
miejsce : GCKiE CISNA
11.15 – otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Cisna w starej fotografii” (organizowanej przez
GCKiE i Fundację Tylko Bieszczady)
11.40–12.25 – panel historyczno-informacyjny prowadzony przez IPN Rzeszów:
1. Napady OUN-UPA na Cisną – referat przedstawi Artur Brożyniak OBBH IPN
2. Sotnia „Myrona” – referat przedstawi Grzegorz Leszczyński OA IPN
miejsce: WZGÓRZE BETLEJEMKA – POMNIK W CISNEJ
13.00 – rozpoczęcie uroczystości przez Komitet Organizacyjny (przedstawiciele: UG, Jadwiga
Podsobińska – córka jednego z obrońców Cisnej, funkcjonariuszy policji i przedstawiciel Fundacji)
• odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
• złożenie kwiatów
• aspekt historyczny pomnika w Cisnej – przedstawi prof. Marcin Rapacz
• zakończenie uroczystości
Wartę honorową pełnić będą funkcjonariusze policji i druhowie OSP Cisna
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