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Dodatek historyczny Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Rzeszowie

„Terror Armii Czerwonej na ziemiach polskich”

G
dy radosne dzwony zwyciêstwa roz-
brzmiewaj¹ przez œwiat ludzi wol-
nych, nam, Polakom, nie danym jest

jeszcze radowaæ siê wolnoœci¹” – pisa³ pre-
zydent RP W³adys³aw Raczkiewicz w depe-
szy do prezydenta Stanów Zjednoczonych
Harry’ego Trumana w dniu podpisania przez
Niemcy kapitulacji koñcz¹cej II wojnê œwia-
tow¹ w Europie.

Radoœci nie by³o tego dnia w Kury³ówce
pod Le¿ajskiem: wioska p³onê³a, podpalona
przez ekspedycjê karn¹ NKWD w odwecie za
skuteczne stawienie oporu przez oddzia³y
Narodowej Organizacji Wojskowej dzieñ
wczeœniej. Nie by³o jej te¿ kilkaset kilome-
trów na pó³noc, pod Grajewem, gdzie kon-
centrowa³o siê zgrupowanie majora Jana
Tabortowskiego „Bruzdy”, aby noc¹ opano-
waæ miasteczko i uwolniæ ponad setkê wiê-

zionych przez bezpiekê. Potwierdza³y siê
s³owa ostatniego rozkazu gen. Leopolda
Okulickiego – podstêpnie pojmanego przez
Sowietów i oczekuj¹cego na proces w Mo-
skwie. Pisa³, i¿ Polska zostanie zajêta przez
Armiê Czerwon¹: „Nie jest to jednak zwyciê-
stwo s³usznej sprawy, o któr¹ walczymy od
roku 1939. W istocie bowiem – mimo stwa-
rzanych pozorów wolnoœci – oznacza to
zmianê jednej okupacji na drug¹”. Komuni-
œci od 1917 roku byli mistrzami kreowania
pozorów wolnoœci, które Zachód postrzega³
lub chcia³ postrzegaæ  jako obraz rzeczywi-
stoœci. Sprawa polska w czasie II wojny œwia-
towej jest tylko jednym z przyk³adów stoso-
wania tej metody.

Sowieck¹ politykê ekspansji realizowa-
³a Armia Czerwona, rozgramiaj¹c Rzeszê
Niemieck¹, dochodz¹c a¿ do £aby i wyzna-

P
ierwsza ofiara agresywnoœci Hi-
tlera i Stalina w 1939 r., w latach 1944-

1945 by³a w tak samo z³ej sytuacji. Do maja
1945 r. wrogami nadal by³y Niemcy i ZSRS.
Tym razem Stalin, inaczej ni¿ w 1939 r.,
przejmowa³ kontrolê nad ca³¹ Polsk¹. Roz-
win¹³ mechanizmy podboju i dla jej za-
chodniej czêœci. Satelicki model zale¿noœci
nie by³ mo¿liwy bez zniszczenia Polskiego
Pañstwa Podziemnego. W tym tkwi³o jed-
no ze Ÿróde³ terroru, jaki zaprowadzi³a Ar-
mia Czerwona.

Zbrodnie Armii Czerwonej u kresu II
wojny œwiatowej by³y poprzedzone kilku-
dziesiêcioletni¹ histori¹ krzywd, które czer-
wonoarmiœci wyrz¹dzili Polakom. W latach
1919-1920 to oni byli najgroŸniejszym
wrogiem. W bolszewickiej Rosji Armia Czer-
wona by³a narzêdziem represji, wsparciem
policji politycznej. W czasie wielkiego g³o-
du w latach 1932-1933, którego ofiarami
pad³y te¿ tysi¹ce polskich rolników i w okre-
sie Wielkiego Terroru w latach 1937-1938,
gdy sto kilkadziesi¹t tysiêcy ¿yciem zap³a-
ci³o za polskoœæ.

Po 17 wrzeœnia 1939 r., gdy na mocy
Paktu Ribbentrop-Mo³otow zajêto Polskê,
ludobójcza linia Kremla nie zmieni³a siê.
Dowiod³y tego m.in. zbrodnicze deporta-
cje na „nieludzk¹ ziemiê”, Zbrodnia Katyñ-
ska i masowe mordy przy ewakuacji wiê-
zieñ w 1941 r. Po krótkiej „odwil¿y” w la-

Polakom nie dane siê jeszcze radowaæ

8 maja 1945 roku œwiat œwiêtowa³ zakoñczenie II wojny œwiatowej
– koniec niewyobra¿alnego piek³a, rozpoczêtego agresj¹ Niemiec
i Zwi¹zku Sowieckiego na Polskê. Na ruinach zdobytego Berlina
zwyciêscy ¿o³nierze sowieccy wieszali czerwone flagi
z sierpem i m³otem.

czaj¹c tym samym nowe granice sowiec-
kiego imperium, obejmuj¹cego Europê
Œrodkowo-Wschodni¹. Józef Stalin mówi³
o tym wprost jugos³owiañskiemu przywód-
cy Josipowi Ticie: „Kto okupuje terytorium,
narzuca tak¿e swój w³asny ustrój spo³ecz-
ny. Ka¿dy narzuca swój w³asny ustrój, tak
daleko jak mo¿e dotrzeæ jego armia”.

Komuniœci polskiego pochodzenia,
zmierzaj¹cy do przekszta³cenia Rzeczpospo-
litej w sowieck¹ republikê, wyra¿ali siê jesz-
cze dosadniej. Alfred Lampe, jeden z za³o-
¿ycieli Zwi¹zku Patriotów Polskich, na wieœæ
o powstaniu 1. Dywizji Piechoty im. Tade-
usza Koœciuszki krzykn¹³  nie wiedz¹c, ¿e
by³ to pomys³ Stalina – „Na cholerê nam to
potrzebne! My mamy Czerwon¹ Armiê i to
nam wystarczy”. Tymi s³owami wskaza³ na
g³ówne narzêdzie narzucenia Polsce ko-
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munistycznych rz¹dów. Stalin montowa³
swe polskojêzyczne zaplecze, bowiem dba³
o zachowanie pozorów wobec Zachodu.
Wybrani przez niego ludzie mieli tworzyæ
struktury Polski sowieckiej, zajmuj¹c miej-
sce tych wymordowanych w Katyniu, za-
mêczonych w ³agrach, zabitych niemiecki-
mi rêkoma, zmuszonych do pozostania na
emigracji.

Gdy w 1944 roku sowiecka ofensywa
zosta³a wstrzymana nad Wis³¹, aby Niemcy
krwawo zd³awili powstanie w Warszawie,
morduj¹c niedobitki elit, z rozmów w Mo-
skwie powróci³ Boles³aw Bierut. Przekaza³
wytyczne: „Towarzysz Stalin ostrzeg³ nas,
¿e w tej chwili mamy bardzo dogodn¹ sy-
tuacjê w zwi¹zku z obecnoœci¹ Armii Czer-
wonej na naszych ziemiach, ale po jej wyj-
œciu wystrzelaj¹ nas jak kuropatwy”.

Tylko w pierwszym roku – od 1944 roku,
za spraw¹ dzia³añ Armii Czerwonej, kontr-
wywiadu wojskowego, zwanego Smierszem
oraz NKWD, których nazwy budzi³y po-
wszechn¹ grozê, aresztowano oko³o 50 ty-
siêcy ¿o³nierzy podziemia i rozbito jego
struktury kierownicze. W takich warunkach

ulgê z powodu zakoñczenia wojny w Polsce
m¹ci³ lêk o przysz³oœæ pod komunistyczny-
mi rz¹dami. Karolina Lanckoroñska, do
kwietnia 1945 roku wiêziona w niemieckim
obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, za-
pyta³a prezesa Miêdzynarodowego Komite-
tu Czerwonego Krzy¿a Carla Jacoba Burc-
khardta, co s¹dzi o powszechnym uczuciu
radoœci, jakie w maju 1945 roku ogarnê³o
wielu. Ten trzeŸwo odpowiedzia³: „Jedn¹ g³o-
wê hydrze urwano, niestety tê g³upsz¹”. „Jak
m¹dra by³a ta g³owa druga, wiedzieliœmy
coraz jaœniej z ka¿dym dniem, gdy nasi byli
sprzymierzeñcy chylili czo³a g³êboko przed
konsekwentn¹, zaborcz¹ wol¹ »Wielkiego
Alianta Wschodniego« i podkreœlali jego
»prawa« do po³owy ziem polskich, a dla
drugiej po³owy uznali pozorny »rz¹d« z
»prezydentem« na czele, którego prawdzi-
wego nazwiska po dziœ dzieñ nikt nie pamiê-
ta” – wspomina³a Lanckoroñska.

Druga, czerwona g³owa hydry przez
dziesi¹tki lat do doskona³oœci doprowadzi-
³a pos³ugiwanie siê si³¹ i k³amstwem. Z cza-
sem straci³a si³ê, ale k³amstwo trwa po dziœ
dzieñ.

Terror Armii Czerwonej i NKWD na ziemiach polskich
w latach 1944-1945

tach 1941-1943 Kreml wznowi³ wrog¹ Po-
lakom politykê, tak w g³êbi Rosji, jak i na
terenach okupowanych przez Niemcy. Nie-
chêæ Moskwy budzi³a m.in. aktywnoœæ Ar-
mii Krajowej. By³a to przeszkoda w pla-
nach podboju, dla którego Kreml gotów
by³ na kolejne zbrodnie. Armia Czerwona
by³a jednym z narzêdzi ich wykonania. Ju¿
w 1943 r. mia³o miejsce wiele wydarzeñ
potwierdzaj¹cych te zbrodnicze cele: roz-
bicie, rozbrojenie, uwiêzienie, a nawet wy-
mordowanie polskich kadr, szczególnie
Armii Krajowej. Przyk³adem by³ sowiecki
mord z sierpnia 1943 r. nad jeziorem Na-
rocz na ok. 70 ¿o³nierzach Armii Krajowej.

Armia Czerwona przekroczy³a polsk¹
granicê pod Sarnami 3 stycznia 1944 r. Nie
zachowa³a siê ani jak sojusznik czy goœæ,
ale jak zdobywca i wróg. Polskie podzie-
mie by³o wyniszczane albo przez wkracza-
j¹ce Armiê Czerwon¹ i NKWD, albo przez
czerwon¹ partyzantkê. Struktury AK by³y
jednak na tyle silne, ¿e odegra³y istotn¹ rolê
m.in. w wypêdzeniu Niemców z Wilna u
boku Armii Czerwonej. Zaraz po zwyciê-
stwie rozpoczê³y siê represje. Dowódcê p³k.
Aleksandra Krzy¿anowskiego NKWD aresz-
towa³o 17 lipca 1944 r. Wróci³ z ³agru w
1947 r. Wkrótce znów aresztowany i 29
wrzeœnia 1951 r. zamêczony na Rakowiec-
kiej, w najwiêkszej katowni stalinowskiej
Polski. Inny symbol operacji „Ostra Bra-

ma” to p³k Maciej Kalenkiewicz. W sierp-
niu 1944 r. pod Surkontami stoczy³ hero-
iczn¹ walkê, w której NKWD zabi³o lub do-
bi³o ponad 50 jego ¿o³nierzy. Takich staræ
by³o du¿o, a g³ównym celem by³a obrona
krzywdzonej ludnoœci. 31 grudnia 1944 r.
w zdobytym wspólnie Lwowie NKWD roz-
poczê³o masowe aresztowania polskich
liderów, w tym dowódcê p³k. W³adys³awa
Filipkowskiego. Z obozu zwolniony w
1947 r. Zmar³ przedwczeœnie w 1950 r.
Oddzia³y zmobilizowane w ramach „Bu-
rzy” zetknê³y siê albo z represjami, albo
wykrwawi³y bez wystarczaj¹cego wspar-
cia. To co dzia³o siê na ziemiach wcielo-
nych do ZSRS  to by³ pogrom konspiracji.
Sowieci wykorzystywali ogromne iloœci
wojska i policji do okrutnych pacyfikacji.

W dramatycznej sytuacji znalaz³o siê
kilka milionów cywilnych Polaków, którzy
po przejœciu frontu pozostali w rodzinnych
stronach, ju¿ pod w³adz¹ ZSRS. Terror po-
licji politycznej, fatalne warunki ¿ycia i an-
typolskie dzia³ania w sferze politycznej i
kulturalnej, wymusza³y decyzje o wyjeŸdzie.
Zmiana granicy dokona³a siê nie z woli
mieszkañców, ale bezwzglêdn¹ si³¹ woj-
ska. To Armia Czerwona by³a winna bezpo-
œrednio krzywdy mieszkañców, którzy sta-
nêli przed koniecznoœci¹ ich opuszczenia
lub pozostali jako mieszkañcy gorszej kate-
gorii.

Zwyciêstwa Armii Czerwonej zakoñczy³y niemieck¹ okupacjê w Polsce, która przynios³a
miliony ofiar. Jednak ta sama Armia, w której strukturach znajdowa³y siê policyjne formacje
Ludowego Komisariatu Spraw Wewnêtrznych (NKWD) i Smiersz (kontrwywiadu wojskowego),
nie przywróci³a utraconej niepodleg³oœci i nie zapewni³a bezpieczeñstwa mieszkañcom.
Polska znów pad³a ofiar¹ zaborczoœci Moskwy, któr¹ znamionowa³y masowe represje,
z morderstwami, wiêzieniami, wywózkami, oraz gigantyczn¹ skal¹ ekonomicznej eksploatacji.

¯o³nierze Armii Czerwonej na RzeszowszczyŸnie
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Latem 1944 r. Armia Czerwona wkro-
czy³a te¿ na tê czêœæ ziem, które mia³y wejœæ
w sk³ad zale¿nej od ZSRS nowej Polski.
Rz¹dziæ mieli miejscowi komuniœci o s³a-
bym poparciu, a wiêc tak¿e i tam Armia
Czerwona i NKWD prowadzi³y wyniszcza-
nie podziemia. NKWD zorganizowa³o te¿
sieæ wiêzieñ, w których œmieræ ponios³y
tysi¹ce Polaków, m.in. w Lublinie i Rze-
szowie oraz w wielu innych miejscach, w
tym Nowinach i Majdanku. Grupy opera-
cyjne NKWD samodzielnie lub wraz z Urzê-
dami Bezpieczeñstwa na masow¹ skalê sto-

sowa³y terror, z morderstwami i torturami.
Zabójstwa przybiera³y czasem skalê ma-
sow¹, m.in. w obozie NKWD w Krzesimo-
wie oraz w Lasach G³ogowskich (Turza p.
Rzeszowem).

Represje wobec Armii Krajowej z lata
1944 r. uniemo¿liwi³y wielu oddzia³om
wsparcie Powstania Warszawskiego. W
paŸdzierniku, od razu po jego upadku, So-
wieci zaostrzyli terror. Nie tylko kadra ofi-
cerska, ale wiêkszoœæ tych, którzy mieli
zwi¹zki z AK i wielu innych poddano repre-
sjom. Podziemie dysponowa³o nadal 
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Zacz¹æ trzeba od Armii Czerwonej. Ro-
botniczo-Ch³opska Armia Czerwona po-
wsta³a w styczniu 1918 r. jako zbrojne ra-
miê rewolucji bolszewickiej w Rosji. Pierw-
sza agresja tej armii na ziemie polskie mia-
³a miejsce w latach 1919-1921. Celem Ar-
mii Czerwonej by³a likwidacja odradzaj¹-
cego siê pañstwa polskiego i w³¹czenie jego
terytorium do pañstwa bolszewickiego. Ko-
lejna agresja mia³a miejsce w 1939 r. So-
wieci, bêd¹c sojusznikami hitlerowskiej III
Rzeszy, wziêli udzia³ w likwidacji niepodle-
g³ego pañstwa polskiego. Pod os³on¹ Ar-
mii Czerwonej dokonano w latach 1939-
1941 zbrodni wojennych, zbrodni ludobój-
stwa i zbrodni przeciwko ludzkoœci w po-
staci mordowania jeñców wojennych, osób
cywilnych, stosowania tortur i masowych
deportacji. W 1944 r. Armia Czerwona po-
nownie wkroczy³a na ziemie nale¿¹ce do
pañstwa polskiego (II Rzeczypospolitej), re-
alizuj¹c cele wojenne Zwi¹zku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich.

W latach 1943-44 g³ównym za³o¿eniem
polityki ZSRR wobec Polski by³o utworze-
nie PKWN, co by³o niczym innym, jak za-
machem stanu wobec legalnych w³adz Pol-
ski. W pierwszych tygodniach po „wyzwo-
leniu” w 1944 r., w zasadzie jedynymi umun-
durowanymi przedstawicielami w³adzy
PKWN, jacy przebywali na RzeszowszczyŸ-
nie, byli funkcjonariusze Urzêdu Bezpie-
czeñstwa Publicznego, œciœle wspó³pracu-
j¹cy z NKWD w d¹¿eniu do zniszczenia Pol-
skiego Pañstwa Podziemnego, w tym le-
galnych wojsk polskich w kraju (uznanych
we wrzeœniu 1944 r. przez mocarstwa za-
chodnie za regularnych ¿o³nierzy alianc-
kich), czyli Armii Krajowej. Od sierpnia
1944 r. do stycznia 1945 r. z obszaru Pod-
okrêgu AK Rzeszów wywieziono do ³agrów
w ZSRR oko³o 2,5 tysi¹ca ¿o³nierzy AK,
NOW/NZW, ziemian i dzia³aczy spo³ecz-
nych. Transporty do ³agrów formowano w
obozie w Bakoñczycach w Przemyœlu. Ofia-
rami tych represji padali m.in. ¿o³nierze
Inspektoratu AK Rzeszów staraj¹cy siê wy-
konaæ rozkaz KG AK z 14 sierpnia 1944 r.,
nakazuj¹cy przedostaæ siê z pomoc¹ dla po-

wstañczej Warszawy. 16 paŸdziernika 1944
r. do Rzeszowa przyby³ tysi¹cstuosobowy
104 oddzia³ 64. Zbiorczej Dywizji Wojsk
Wewnêtrznych NKWD, której g³ównym za-
daniem by³o zwalczanie podziemia. Pogra-
niczne formacje NKWD „strzeg³y” tak¿e
„nowej” (narzuconej) wschodniej granicy
Polski. W 1945 r. w ca³ym kraju stacjono-
wa³o 15 pu³ków NKWD, ³¹cznie ponad 30
tys. ¿o³nierzy. Na RzeszowszczyŸnie sym-

bolem zbrodniczym dzia³añ NKWD sta³ siê
obóz filtracyjny w Trzebusce k/Soko³owa
M³p., w którym mordowano m.in. ¿o³nie-
rzy AK. Pobyt Armii Czerwonej by³ tak¿e
bardzo uci¹¿liwy dla ludnoœci cywilnej.
Oprócz rujnuj¹cych kontyngentów ¿ywno-
œciowych na rzecz Armii Czerwonej, sk³a-
danych pod groŸb¹ wiêzienia, dotkliwy by³
poziom zdemoralizowania czerwonoarmi-
stów, którzy notorycznie dopuszczali siê
pijackich ekscesów z u¿yciem broni, kra-
dzie¿y i rozbojów, gwa³tów i innych aktów
bandytyzmu. Tego rodzaju zachowanie
kosztowa³o ¿ycie wielu Polaków. Tylko w
okresie lipca i sierpnia 1945 r. na Rze-

szowszczyŸnie zewidencjonowano 194
przestêpstwa z udzia³em sowietów, w tym
19 zabójstw, 86 napadów na osoby cywil-
ne, a tak¿e 13 napadów na placówki lub
funkcjonariuszy UB i MO. Rabunki prowa-
dzono równie¿ na wiêksz¹ skalê, niszcz¹c
zak³ady przemys³owe, budynki u¿yteczno-
œci publicznej, dwory, zbiory biblioteczne,
zabytki kultury polskiej.

Stosunek spo³eczeñstwa polskiego do
Armii Czerwonej i odwrotnie obrazuj¹ przy-
k³adowe fragmenty dokumentów wytworzo-
nych przez polskie podziemie niepodleg³o-
œciowe, a zgromadzonych dziœ w archiwach
IPN. Na potrzeby niniejszego artyku³u wy-
brano przyk³ady z kilku powiatów Rze-
szowszczyzny: 1 stycznia 1946 r. w Pust-

kowie k. Dêbicy na zabawê wtargnêli uzbro-
jeni ¿o³nierze sowieccy, którzy wywo³ali
awanturê. W rezultacie strzelaniny zginê³a
jedna osoba; 11 stycznia 1946 r. w poci¹gu
osobowym na linii Kraków – Przemyœl ¿o³-
nierze sowieccy uciêli bagnetem jednej ko-
biecie rêkê i zabrali jej zegarek.

Oczywiœcie w takim wypadku zawsze
pojawiaj¹ siê g³osy, ¿e dokumenty podzie-
mia s¹ niewiarygodne, zatem pos³u¿my siê
dokumentami znakomicie pokazuj¹cymi
obraz tzw. „wyzwolenia” wytworzonymi
przez administracjê komunistyczn¹: raport
do Komendy Wojewódzkiej MO z 8 grud-
nia 1944 r.: oko³o 10 wieczorem w BrzeŸ-

nicy pow. Dêbica do gospodarza S.M.
„przybyli ¿o³nierze sowieccy, wy³amali
drzwi i poczêli pl¹drowaæ po izbie, zabie-
raj¹c ze sob¹ 3 garnki t³uszczu, 1 parê bu-
tów i wiele innych rzeczy. Podczas tego
zajœcia pobito 2 osoby, a jedn¹ usi³owano
zgwa³ciæ”; tego samego dnia do domu Jó-
zefa Kucharskiego „wpadli ¿o³nierze sowiec-
cy i zrabowali szereg rzeczy, jak: skórê na 3
pary butów, 2 pary podeszw, zniszczyli 1
ul, zabrali 1 harmoniê, 2 przeœcierad³a, 90
z³ gotówki, 1 zegarek z³oty, 2 kg smalcu i
wiele innych rzeczy. Rabunku dokonano
drog¹ terroru, gro¿¹c u¿yciem broni”. 9
grudnia 1944 r. do KWMO w Rzeszowie
przekazano tylko jedn¹ informacjê z terenu
powiatu dêbickiego: „Ludnoœæ […] obu-

rzona z powodu coraz czêœciej siê powta-
rzaj¹cych wypadków rabunków, dokony-
wanych przez ¿o³nierzy sowieckich, b¹dŸ
w stanie opilstwa b¹dŸ na trzeŸwo, i to w
drodze wymuszeñ lub terrorem przy u¿y-
ciu broni”. 10 lutego 1945 r., opisuj¹c w
raporcie sytuacyjnym (za czas 2-9 lutego
1945) nastroje wœród  spo³eczeñstwa, ko-
mendant powiatowy MO w Dêbicy napisa³:
„Ludnoœæ bardzo obawia siê napadów ze
strony ¿o³nierzy sowieckich, którzy bez-
prawnie i bezkarnie grasuj¹ na tut. terenie
rabuj¹c i morduj¹c ludzi”. Podobne przy-
k³ady mo¿na podawaæ z ró¿nych Ÿróde³,
bez koñca.

W raporcie podziemia z jesieni 1944 r.
dotycz¹cym pow. mieleckiego czytamy: „[…]
kontyngent wiêkszy [od niemieckiego] o 30
procent, dotychczas ludnoœæ tak znienawi-
dzi³a Rosjan bardziej ni¿ Niemców za ich
grubiañskie obchodzenie siê, po pierwsze
kradn¹ co im siê da, po drugie gwa³c¹ kobie-
ty […] gospodarczo to wszystko wygl¹da
tak, jak gdyby wszystko by³o w³asnoœci¹
wszystkich, tak siê przedstawia gospodarka
za wielkich oswobodzicieli Rosjan”. Raport
mieleckiego NZW z 15 marca 1946 r.: „Od
chwili ust¹pienia Niemców wojska rosyjskie
ani na chwilê terenu Mielca nie opuszczaj¹.
Obecnie w ka¿dej dzielnicy miasta zakwate-
rowane jest kilka oddzia³ów sk³adaj¹cych siê
z 60-70 ¿o³nierzy plus w ka¿dym oddziale
kilku wy¿szych i ni¿szych oficerów. […]
Za³oga wraz z ochron¹ lotniska liczy oko³o
800 ludzi, którzy to w wiêkszoœci o ka¿dej
porze dnia i nocy b³¹kaj¹ siê luzem po mie-
œcie najczêœciej po okolicznych wioskach
dokonuj¹c grabie¿y i gwa³tów na nieletnich
kobietach. Interwencja w³adz polskich nie
daje pozytywnego rezultatu. Z tego powodu
miejscowa ludnoœæ jest moralnie przygnê-
biona”. W raporcie Zrzeszenia Wolnoœæ i
Niezawis³oœæ za czas od 1 lipca do 1 sierp-
nia 1946 r. zapisano informacje dot. m. Ni-
wiska, obecnie pow. kolbuszowski: „[…]
po opuszczeniu lotniska w Niwiskach […]
przez Sowietów ch³opi poszli do dworu i
znaleŸli w dole kloacznym piêæ zamordowa-
nych niemowl¹t. […] dwór w Niwiskach
przedstawia zupe³ne opuszczenie, nie ma
blachy na dachu, drzwi, klamek, okien itd.
[…] Sowieci odje¿d¿aj¹c z Niwisk urz¹dzili
sobie strzelanie do okien koœcio³a”.

W sprawozdaniu sytuacyjnym z powiatu
brzozowskiego za czas od chwili wkroczenia
sowietów (sierpieñ) do 20 wrzeœnia 1944 r.,
sporz¹dzonym prawdopodobnie przez po-
wiatow¹ Delegaturê Rz¹du Na Kraj, zanoto-
wano m.in., ¿e w gminie Dynów Sowieci za-
strzelili dwie osoby, tj. Antoniego P. z Harty,
który stan¹³ w obronie gwa³conej przez So-
wietów 14-letniej córki oraz Juliana PaŸdzier-
nego z Ulanicy, który stan¹³ w obronie dwóch
kobiet gwa³conych przez ¿o³nierzy sowiec-
kich. Kolejny raz odwo³ajmy siê do dokumen-
tów MO. W sprawozdaniu sytuacyjnym mili-
cji za paŸdziernik 1944 r. z powiatu brzozow-
skiego funkcjonariusz opisa³ nastroje spo³e-
czeñstwa: „daje siê zauwa¿yæ narzekania na
kradzie¿e i rabunki dokonywane przez ¿o³-
nierzy sowieckich, a które z zasady uchodz¹

 sporym potencja³em. Dla wzmocnie-
nia si³ represyjnych zorganizowano w paŸ-
dzierniku 1944 r. Zbiorcz¹ Dywizjê NKWD.
Uzupe³ni³a kilkudziesiêciotysiêczne si³y
NKWD i Smiersz, operuj¹ce przy frontach.
W miarê potrzeby odwo³ywano siê do li-
niowych jednostek lub wojsk NKWD z Bia-
³orusi i Ukrainy. Takimi si³ami pacyfikowa-
no Bia³ostocczyznê, sk¹d w listopadzie 1944
r. wywieziono do ³agrów prawie 3 tys. osób.
Wœród metod likwidacji podziemia na ma-
sow¹ skalê komuniœci wykorzystywali pro-
wokacje, udaj¹c AK.

Jedn¹ z najwa¿niejszych konsekwencji
zajêcia ziem polskich przez Armiê Czer-
won¹ sta³o siê upodobnienie mechanizmów
sprawowania w³adzy, w tym budowa poli-
cji politycznej. Od pocz¹tku w UB siêgano
po kadry wyszkolone w NKWD. To jedna z
wiêkszych zbrodni sowieckich. Takie insty-
tucje nie powsta³yby, gdyby nie Armia Czer-
wona i NKWD. Obiekty UB by³y typowymi
katowniami. Dziesi¹tki tysiêcy Polaków stra-
ci³o w nich lub przez nie ¿ycie, kilkaset ty-
siêcy trwale zdrowie, a miliony wolnoœæ i
poczucie bezpieczeñstwa. £¹czny bilans
aresztowañ dokonanych przez NKWD i lo-
kalne formacje represyjne, g³ównie UB, na
terenie Polski lubelskiej za okres od paŸ-
dziernika do koñca 1944 r. to 13 tys. osób,
z tego 3/4 za przynale¿noœæ do AK. Wiêk-
szoœæ zatrzymali sami sowieci.

Ofensywa styczniowa w 1945 r. doprowa-
dzi³a do zajêcia w okresie trzech miesiêcy ca-
³oœci ziem II Rzeczpospolitej. Na zapleczu mi-
lionowych formacji sowieckich wzmocniono
struktury policyjne. Uwidoczni³o siê to m.in.
w powo³aniu pe³nomocników NKWD przy
frontach, które objêli genera³owie bezpieki:
Wiktor Abakumow przy 3 Froncie Bia³oru-
skim (dowódca: gen. Iwan Czerniachowski);
£awrientij Canava przy 2 FB (marsz. Kon-
stanty Rokossowski); Iwan Sierow przy 1 FB
(marsz. Gieorgij ̄ ukow); Niko³aj Sieliwanow-
ski przy 4 Froncie Ukraiñskim (gen. Iwan Pie-
trow); Pawe³ Mieszik przy 1 FU (marsz. Iwan
Koniew). Ka¿dy front mia³ w³asn¹ dywizjê
NKWD. Pe³nomocnicy byli sprawcami
ogromnych zbrodni ju¿ przed 1939 r. Rola
katów w ZSRS „przygotowa³a” ich do po-
dobnych zadañ w Europie œrodkowej. Nad-
zorowa³ ich szef NKWD £awrientij Beria. Zor-
ganizowali akcjê represjonowania osób uzna-
nych za „wrogów”, uprowadzenia do ³agrów
setek tysiêcy cywilów, w tym wielu Polaków,
na roboty przymusowe. Odpowiadali te¿ za
wywóz ³upu wojennego i inne formy ekono-
micznej eksploatacji zajêtych ziem. Polska
sta³a siê obiektem dog³êbnej operacji repre-
syjnej NKWD i Smiersz, a tak¿e rabunku. Po-
nownie wy³apywano ¿o³nierzy AK i innych
organizacji. Dopuszczano siê na nich mor-
derstw, a przede wszystkim wywo¿ono do
³agrów. W ³¹cznym bilansie aresztowañ do-

konanych przez sowieckie organy na ziemiach
polskich (bez ziem wcielonych do ZSRS)
wykazano a¿ 215 tys. osób, z których 138 tys.
mia³o byæ Niemcami, a Polakami niespe³na
39 tys. NKWD mia³o tendencje do uznawania
zmian obywatelstwa dokonanych przez Niem-
ców, a wiêc co najmniej kilkadziesi¹t tysiêcy
tak zakwalifikowanych by³o Polakami. Prawie
150 tys. wywieziono do ZSRS. W transpor-
cie zmar³o ok. 5 tysiêcy. Jeszcze wiêcej w
³agrach. Wœród wywiezionych by³y tysi¹ce ¿o³-
nierzy AK. Dwie postacie symbolicznie wrêcz
ilustruj¹ ten komunistyczny terror. Gen. Emil
Fieldorf, ¿o³nierz ogromnych zas³ug, m.in.
jako szef Kierownictwa Dywersji w AK, 7 marca
1945 r. aresztowany przez NKWD. Wywie-
ziono go na Ural. Wróci³ krañcowo wyczer-
pany w 1947 r. W wyniku mordu s¹dowego
zgin¹³ na Rakowieckiej w 1953 r. Kolejny sym-
bol to ostatni Komendant AK i organizacji
„Nie” gen. Leopold Okulicki. Aresztowany 27
marca 1945 r. w Pruszkowie, w prowokacji
NKWD zorganizowanej przez gen. Sierowa.
Uprowadzono 16 przywódców, z wicepre-
mierem Janem Stanis³awem Jankowskim. W
parodii procesu, który Stalin urz¹dzi³ w Mo-
skwie, Leopolda Okulickiego skazano na 10
lat. Nie doczeka³ koñca wyroku. Zamordowa-
no go w wiêzieniu na Butyrkach 24 grudnia
1946 r. Kilka lat póŸniej œmieræ w sowieckim
wiêzieniu poniós³ te¿ wicepremier Jankow-
ski. Los obu genera³ów i innych oficerów, ale

tak¿e represjonowanych polityków, najlepiej
wskazywa³ na sytuacjê Polski wiosn¹ 1945 r.
Przywódcy, zamiast walki z Niemcami, udzia-
³u w odbudowie pañstwa, siedzieli w rosyj-
skich wiêzieniach. Rozpoczêta 17 wrzeœnia
1939 r. okrutna wojna stalinowskiej Rosji prze-
ciw Polsce nadal trwa³a.

Wœród wywiezionych do ZSRS najwiê-
cej by³o cywilów, m.in. kilkanaœcie tysiêcy
polskich rolników i przedstawicieli innych
grup z Pomorza, a tak¿e kilkadziesi¹t tysiê-
cy pracowników przemys³u i górnictwa z
Górnego Œl¹ska. Wielu z nich Niemcy na-
rzucili niemieckie obywatelstwo. Spoœród
uprowadzonych z Pomorza ok. 2 tys. po-
nios³o œmieræ, w wypadku Œl¹zaków ofiar
by³o prawie cztery razy wiêcej.

Wœród zbrodni Armii Czerwonej spe-
cjalne miejsce zajmuje „Ob³awa Augustow-
ska”. Dwa miesi¹ce po wojnie, w lipcu 1945
r. przeprowadzono g³ównie si³ami Armii
Czerwonej i NKWD straszn¹ pacyfikacjê w
powiatach augustowskim i suwalskim. Za-
mordowano prawie 600 osób, którym za-
rzucano zwi¹zki z AK. Ludobójcz¹ opera-
cjê wykona³y wojska 3 FB. Grobów Rosja
nie ujawni³a do dziœ. Sowieci byli te¿ spraw-
cami tysiêcy morderstw pope³nianych na
pojedynczych Polakach lub niewielkich gru-
pach. Przyk³adowo w listopadzie 1945 r.
¿o³nierze Armii Czerwonej zamordowali
por. Romana Dziemieszkiewicza, kmdt. NSZ

na pow. ciechanowski. Jego m³odszy brat
Mieczys³aw ps. „Rój” ponad piêæ lat wal-
czy³ póŸniej z komunistycznym terrorem.

Do dziœ nie uporz¹dkowano i nie zbilan-
sowano skali zbrodni sowieckich w latach
1944-1945, w tym nieodwracalnych, czyli
morderstw. Na pewno by³y to tysi¹ce. Ginêli
w ramach pacyfikacji dokonywanych przez
komunistów, „przy okazji” rabunków, szcze-
gólnie, gdy odwa¿yli siê protestowaæ, ginêli
w obronie krzywdzonych mieszkañców, np.
gwa³conych kobiet oraz przy próbach samo-
obrony. Te ofiary komuniœci przez lata ukry-
wali, zakazuj¹c publikacji na ich temat lub
nimi manipuluj¹c, aby tylko nie ujawniaæ praw-
dy o bezprawiu. Rzeczywistoœæ by³a inna. Ty-
si¹ce Polaków, szczególnie z AK i innych or-
ganizacji, pad³o ofiarami czy to NKWD, czy
frontowych formacji Armii Czerwonej. Zbrod-
nie zdarza³y siê jeszcze d³ugo po wojnie.

Poza represjami ze wzglêdów politycz-
nych, Polskê poddano w 1945 r. eksploatacji
ekonomicznej. Przybra³a formê wywozu
mieszkañców na roboty, a tak¿e masowego
zaboru mienia. Przyczyni³a siê na lata do zu-
bo¿enia mieszkañców, czêsto ju¿ ¿yj¹cych w
nêdzy. Rzutowa³a na os³abienie produkcji rol-
nej i przemys³owej. Dewastacje os³abi³y te¿
potencja³ mieszkaniowy. Przemarsz wielomi-
lionowych rzesz czerwonoarmistów, czêœcio-
wo w 1944 r., a szczególnie w 1945 r., mia³
jeszcze inne konsekwencje. Ogromny poziom

„Wyzwolenie” – Armia Czerwona na RzeszowszczyŸnie
w latach 1944-1946 – wybrane przyk³ady
Od wielu lat toczy siê, nie tylko wœród historyków, spór o to,
czy wejœcie Armii Czerwonej na teren Rzeczypospolitej by³o
wyzwoleniem, czy te¿ wprowadzeniem nowej okupacji. Warto
od³o¿yæ emocje i przyjrzeæ siê faktom, jak wygl¹da³o
„wyzwolenie” na RzeszowszczyŸnie.

Fragment sprawozdania wojewody rzeszowskiego odnosz¹cy siê do powiatu Nisko – lipiec 1945 r.
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p r o m o c j a III

Terror Armii Czerwonej na ziemiach polskich

Dowództwo AK w zwi¹zku ze zmian¹
sytuacji na froncie postanowi³o
przyst¹piæ do wykonywania zadañ

bojowych i wydaje rozkaz rozpoczêcia akcji
„Burza”. Pomimo pomocy, jakiej udzieli-
³a Armia Krajowa wkraczaj¹cym sowietom
nastêpuje zmiana kursu. Najwa¿niejszym
wrogiem staje siê Armia Krajowa, bêd¹ca
zbrojnym ramieniem rz¹du londyñskiego
w kraju. Zaczynaj¹ siê pierwsze areszto-
wania ¿o³nierzy Armii Krajowej na terenie
Rzeszowszczyzny, którzy jako przeciwni-
cy nowej w³adzy trafiaj¹ do obozów.

Jeden z takich obozów by³ zlokalizo-
wany we wsi Trzebuska nieopodal Soko-
³owa Ma³opolskiego. Jak wskazuj¹ relacje
œwiadków, obóz ten funkcjonowa³ od 15
sierpnia do po³owy listopada 1944 r. Na
pastwisku gminnym w Trzebusce NKWD
zorganizowa³o obóz karny, który nadzo-
rowali funkcjonariusze tej formacji ze spe-
cjalnej jednostki, stacjonuj¹cej przy szta-
bie dowódcy I Frontu Ukraiñskiego, Iwana
Koniewa. W Trzebusce przetrzymywana
by³a ludnoœæ cywilna, a mianowicie Pola-
cy z Kresów Wschodnich i okolic, jak rów-
nie¿ Ukraiñcy, Bia³orusini, Rosjanie, Li-
twini, Wêgrzy i inni. Kolejn¹ grupê osa-
dzonych stanowili ¿o³nierze Armii Czer-
wonej oraz Armii Krajowej. Wœród osa-
dzonych Polaków przewa¿ali ¿o³nierze,
którzy zd¹¿ali na odsiecz Warszawy i w
drodze zostali schwytani i rozbrojeni. S¹d
znajduj¹cy siê w obozie orzeka³ b¹dŸ przy-
musowe skierowania do Armii Berlinga,
wywózki w g³¹b ZSRR lub karê œmierci.
Straceñ dokonywano w lasach Turzy, od-
dalonej zaledwie 3 km od Trzebuski.

Teren pastwiska gromadzkiego, na któ-
rym znajdowa³ siê by³y Dom Spó³dzielczy
ogrodzono drutem kolczastym i wykopano
5 ziemianek wielkoœci 6 na 4 metry i g³êbo-
koœci 2 m. Œciany boczne ziemianek wy³o-
¿ono drewnianymi okr¹glakami, a stropy,
które lekko wystawa³y nad ziemiê, nakryto
dachem z desek przysypanych warstw¹ zie-
mi. Wejœcia do nich prowadzi³y przez za³o-
¿one w stropach klapy, w³azy uchylane do
góry i aby wejœæ b¹dŸ wyjœæ z nich u¿ywa-
no drabin, które ka¿dorazowo wpuszcza-
no do œrodka. Obóz zajmowa³ obszar oko-
³o 50 arów. W domu rodziny Chorzêpów,
która zosta³a wykwaterowana, zamieszka³
naczelnik obozu tytu³owany „pu³kownikiem
kompanijnym”, natomiast w drugim obej-
œciu mieszka³o 50-osobowa grupa ¿o³nie-
rzy stanowi¹ca stra¿ obozu. Pilnowali oni
obozu w dzieñ i w nocy, nie pozwalaj¹c na
jakikolwiek kontakt z uwiêzionymi. Pozo-
stali oficerowie NKWD zostali zakwatero-
wani po okolicznych domach. Ca³oœæ pa-
stwiska, od brzegu okalaj¹cej rzeczki, po-
przez podwórze zabudowañ rodziny B¹-
ków, po³udniow¹ granicê posesji Chorzê-
pów i skosem znów ku rzece opasano 2-
metrowym ogrodzeniem z drutu kolczaste-
go. Noc¹ obóz by³ patrolowany przez war-
towników z psami. Zadanie owych ¿o³nie-
rzy polega³o na doprowadzaniu wiêŸniów
na przes³uchania lub s¹dy. Obóz by³ goto-
wy w ci¹gu tygodnia, a w miêdzyczasie na-
st¹pi³y wysiedlenia mieszkañców najbli¿ej
po³o¿onych budynków. Jednych gospoda-
rzy usuwano do stajni lub na strych, inni
mogli mieszkaæ w kuchni, z obowi¹zkiem
us³ugiwania stacjonuj¹cym w ich domach
oficerom NKWD. W ziemiankach panowa-
³a ciemnoœæ, a jedynym oknem na œwiat i
wywietrznikiem sta³ siê w³az wejœciowy.
Wewn¹trz panowa³ zaduch i ciasnota, na-

im bezkarnie i to jest w³aœnie powodem, ¿e
ludnoœæ zaczyna siê obojêtnie odnosiæ do
w³adz”. Tak¿e sprawozdanie milicyjne z paŸ-
dziernika 1944 r. zawiera opis zabójstwa, ja-
kie mia³o miejsce w Woli Jasienickiej w pow.
brzozowskim. Otó¿ 15 paŸdziernika 1944 r.
nieznany sowiecki ¿o³nierz ukrad³ konia Sta-
nis³awowi Pud³o z Korczyny. Poszkodowa-
ny, poszed³ „za œladami” sprawcy a¿ do Woli
Jasienickiej, gdzie dopêdzi³ sprawcê i podj¹³
próbê odebrania swojej w³asnoœci. Sowiecki
¿o³nierz zastrzeli³ go i odjecha³ w nieznanym
kierunku. Nieco inny przebieg mia³o zabój-
stwo Pauliny Wiêch z Grabownicy. Funkcjo-
nariusze MO raportowali w tej sprawie: „26 X
br. [1944] oko³o godziny 23.30 przysz³o do
mieszkania Pauliny Wiêch w Grabownicy, lat
72 licz¹cej dwóch pijanych ¿o³nierzy sowiec-
kich, którzy za¿¹dali jedzenia i wódki, a na-
stêpnie usi³owali j¹ zgwa³ciæ i w czasie sza-
motania siê, jeden z tych ¿o³nierzy wystrza-
³em z rewolweru w pierœ po³o¿y³ Wiêchow¹
trupem, a nastêpnie po spl¹drowaniu miesz-
kania ¿o³nierze ci zbiegli”. Wœród tych przy-
k³adów zwraca uwagê zadziwiaj¹ca zbie¿noœæ
zarówno organów MO, jak i raportów pod-
ziemia. Wszêdzie podkreœlany jest bandytyzm
¿o³nierzy sowieckich – nieznany dotychczas
na tych terenach, które przecie¿ prze¿y³y nie-
mieck¹ okupacjê.

Podsumowuj¹c, Armia Czerwona rzeczy-
wiœcie pobi³a wojska III Rzeszy i usunê³a zbrod-
nicz¹ okupacjê niemieck¹ z tych terenów. Jed-
nak¿e sowieci nie zrobili tego w interesie Po-
laków, a w interesie ZSRR. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e ZSRR do 1941 r. by³ sojusznikiem Nie-
miec, a jego armia wspólnie z niemieck¹ roz-
bi³a w 1939 r. Wojsko Polskie i podzieli³a
nasz kraj. Nastêpnie w ZSRR wymordowano
z zimn¹ krwi¹ ponad 20 tys. polskich jeñców
wojennych – oficerów WP, policjantów i in-
nych przedstawicieli ówczesnych elit, a od
1944 r. ponownie przyst¹piono do represji
wobec przedstawicieli legalnych polskich
w³adz. Tak¿e zachowanie czerwonoarmistów
na terenie Rzeczypospolitej odbiega od przy-
jêtych norm i trudno nazwaæ je wyzwoleniem.
Zw³aszcza wobec wielkiej iloœci morderstw i
gwa³tów. S¹ to fakty. Wydaje siê, ¿e Armia
Czerwona par³a do „wyzwolenia” Polski w
myœl powiedzenia „Do trzech razy sztuka”, w
1919-1921, 1939 i 1944-1945…

dr Piotr Szopa
– naczelnik Oddzia³owego Biura

Upamiêtniania Walk i Mêczeñstwa
IPN Rzeszów

przestêpczoœci kryminalnej, jakiej dopuœci³o
siê wielu ¿o³nierzy Armii Czerwonej. Przede
wszystkim niezwykle masowe kradzie¿e mie-
nia prywatnego i publicznego, ale te¿ po-
wszechne, bezmyœlne dewastacje nierucho-
moœci i ich wyposa¿enia, oraz szczególnie
bolesne, masowe gwa³ty na kobietach, a tak¿e
inne przestêpstwa przeciwko ¿yciu i zdrowiu
ludnoœci, morderstwa i pobicia. Gdy p³k W³a-
dys³aw Liniarski powo³ywa³ w lutym 1945 r.
AK Obywatelsk¹, to szczególnie podkreœli³
sowieckie gwa³ty i rabunki, przed którymi
polscy ¿o³nierze winni broniæ mieszkañców.
W powszechnej pamiêci ten obraz masowych
krzywd utrwali³ siê silnie, chocia¿ w oficjal-
nym obiegu informacji krzywdy te by³y przez
kilkadziesi¹t lat mocno skrywane, co do dziœ
utrudnia sporz¹dzenie szczegó³owego bilan-
su. Jednak mimo to liczba relacji naocznych
œwiadków i innych materia³ów dotycz¹cych
tej kwestii jest wystarczaj¹ca, aby skonstato-
waæ, ¿e bandyckie zachowania czerwonoar-
mistów nie by³y wyj¹tkami, ale norm¹. Nie
dotyczy³y tylko ziem nowych, gdzie skala tych
dzia³añ by³a wiêksza. Jednak i na ziemiach w
starych granicach rabunki, gwa³ty i inne czy-
ny naganne mia³y miejsce. Mia³y miejsce w
ka¿dym powiecie i gminie, je¿eli tylko stanê³y
tam na nieco d³u¿szy okres jednostki Armii
Czerwonej.

prof. Miros³aw Golon
 – dyrektor IPN Gdañsk

Obóz NKWD w Trzebusce
23 lipca 1944 r. wojska sowieckie I Frontu
Ukraiñskiego, przekraczaj¹c San, wkraczaj¹ na tereny
Rzeszowszczyzny. Na mocy porozumienia z 26 lipca
1944 roku miêdzy PKWN a Rz¹dem ZSRR jurysdykcjê
na nowo zdobytych terenach przej¹³ naczelny wódz
wojsk radzieckich Józef Stalin. Na ty³ach frontowych
administracjê i s¹downictwo objê³y jednostki
sowieckie, a g³ówn¹ rolê odgrywa³y oddzia³y
„Smersz” i NKWD.

tomiast na ziemi rozrzucono siano z du¿e-
go stogu poœrodku obozu. Ziemianki mo-
g³y pomieœciæ oko³o stu wiêŸniów. St³o-
czeni wiêŸniowie spali na ziemi jeden ko³o
drugiego. Miejsca by³o tyle, ¿e mo¿na by³o
le¿eæ tylko na jednym boku.

Warunki panuj¹ce w by³ym Domu Spó³-
dzielczym by³y podobne do tych w ziemian-
kach, poniewa¿ okna zabito deskami, a do-
p³yw powietrza by³ niewielki, natomiast w
drzwiach wyciêto wizjery. Wewn¹trz budyn-
ku znajdowa³y siê z cztery pomieszczenia,
m.in. sala boczna, sklep, magazyn i sieñ. Na
betonowych pod³ogach rozrzucone by³o sia-
no. W budynku tym stale wiêziono oko³o
150–200 osób. Rotacja w obozie by³a bar-
dzo du¿a, a pobyt trwa³ nie d³u¿ej ni¿ mie-
si¹c. Szacuje siê, ¿e jednorazowo w obozie
trzymano 250 wiêŸniów, natomiast przez
obóz przesz³o oko³o 1700–2500, zamordo-
wano przypuszczalnie trzystu skazañców.
WiêŸniów wyprowadzano trzy razy dzien-
nie, a mianowicie o œwicie i wieczorem na
mycie oraz w po³udnie na 20-minutowy spa-
cer. Co dziesiêæ dni zabierano osadzonych
do ³aŸni, a rzeczy do prania, przy okazji
wszystkim strzy¿ono g³owy i brody. W po-
bliskim potoku zainstalowano pompê, która
czerpa³a wodê do mycia. Nie by³o oczywi-
œcie ¿adnych sanitariatów i latryn, a potrzeby
fizjologiczne wiêŸniowie za³atwiali czwór-
kami nad wykopanym uprzednio rowem, nad
którym umocowano ¿erdŸ. Wy¿ywienie sk³a-
da³o siê z gorzkiej herbaty, która by³a wywa-
rem z ¿o³êdzi, ga³¹zek i zió³, kromki chleba
oraz rzadkiej zupy z kawa³kami ziemniaków
i makaronu, nalewanej na blaszane talerze.

Cyklicznie przes³uchania odbywa³y siê
w kilku domach we wsi i trwa³y od kilku
do nawet kilkunastu godzin, a przeprowa-
dzali je oficerowie NKWD, którzy zmienia-
li siê co pewien czas. Niektórzy wiêŸnio-
wie poddawani byli psychicznym torturom,
a mianowicie kazano im wykopaæ grób w
pobliskim turzañskim lesie, a nastêpnie
musieli stan¹æ nad brzegiem do³u, po czym
odczytywano im wyrok œmierci. Strza³y,
które pada³y w powietrze ponad ich g³o-
wami mia³y na celu zastraszenie wiêŸniów
oraz wymuszenie zeznañ. Rozprawy od-
bywa³y siê w Domu Spó³dzielczym, a sê-
dziami byli oficerowie NKWD. WiêŸnio-
wie po wyroku nie wracali do swoich zie-
mianek. Tych, których skazano na œmieræ
przenoszono do ziemianki nr 1, która znaj-
dowa³a siê przy bramie i wartowniach. Po-
zosta³ych wywo¿ono do ³agrów rozsianych
po ca³ym ZSRR. Wyroki odczytywano oko-
³o po³udnia, a dokonywa³ tego oficer nad
uchylon¹ klap¹ ziemianki, co trwa³o oko³o
pó³ godziny. Ca³a procedura powtarza³a
siê w ka¿dy czwartek.

Wywózki skazañców odbywa³y siê tego
samego dnia, wieczorem w ca³kowitych

ciemnoœciach. WiêŸniów za³adowywano na
samochód ciê¿arowy. Byli oni nadzy, b¹dŸ
tylko czêœciowo mieli na sobie bieliznê oraz
zwi¹zane z ty³u rêce. Skazani, którzy sie-
dzieli na pod³odze ciê¿arówki byli eskorto-
wani przez siedz¹cych po obu stronach sa-
mochodu wartowników z pepeszami. Za
samochodem ciê¿arowym pod¹¿a³a asysta
w osobowym ³aziku, w którym znajdowali
siê 4 oficerowie. Samochód ten oœwietla³ z
ty³u drogê, uniemo¿liwiaj¹c wiêŸniom ewen-
tualn¹ próbê ucieczki. Pojazdy kierowa³y
siê w stronê lasu w Turzy i ju¿ do Trzebuski
nie wraca³y. Egzekucji dokonywano na miej-
scu. Ofiary by³y albo ca³kowicie obna¿one,
b¹dŸ ubrane tylko w bieliznê i w chwili mordu
sta³y lub klêcza³y nad brzegiem mogi³y.
WiêŸniowie pozbawiani byli ¿ycia poprzez
strza³ w ty³ g³owy.

W niektórych przypadkach stwierdzo-
no, ¿e skazañcom odbierano ¿ycie za po-
moc¹ przypuszczalnie no¿a, bagnetu b¹dŸ
te¿ innego ostrego narzêdzia. Ofiary nie
mia³y mo¿liwoœci obrony, gdy¿ ich rêce
by³y skrêpowane kablem telefonicznym, pa-
skiem skórzanym lub sznurem. Egzekuto-
rzy odbierali wiêŸniom ¿ycie za pomoc¹
pojedynczego strza³u b¹dŸ jak stwierdzo-
no w jednym przypadku, u¿ywaj¹c ich a¿
4. Natomiast w innych przypadkach stwier-
dzono, ¿e ofiarom wi¹zano na szyjach
strzêpy ich w³asnych ubrañ.

W materia³ wbijano nó¿, który dociera³
do szyi, uœmiercaj¹c skazañca. Cia³a po-
mordowanych u³o¿one zosta³y w 3 war-
stwach, a mogi³y natychmiast starannie za-
maskowano mchem i igliwiem. Czêsto
zdarza³o siê, ¿e na grobach sadzono
drzewka.

Wœród wiêŸniów Trzebuski znaleŸli siê
m.in. oficerowie Sztabu Okrêgu AK Lwów
aresztowani koñcem lipca 1944 roku w
¯ytomierzu. W wysiedlonych domach w
pobli¿u obozu przetrzymywano m.in. gen.

W³adys³awa Filipkowskiego ps. „Janka”,
komendant Obszaru Po³udniowo–
Wschodniego AK. Wiêziono tak¿e zastêp-
cê gen. Filipkowskiego p³k. Franciszka Stu-
dziñskiego ps. „Rawicz”, komendanta Okrê-
gu AK Lwów p³k. Stefana Czerwiñskiego
ps. „Karabin”, szefa sztabu i Oddzia³u II
pp³k. Henryka Pohoskiego ps. „Walery”.
W Trzebusce rozdzielono ich i intensyw-
nie przes³uchiwano. Pocz¹tkiem wrzeœnia
1944 roku wszyscy zostali przewiezieni
przez Lwów do obozu w Charkowie. Wszy-
scy oficerowie koñcem lat 40. powrócili
do kraju.

Na pocz¹tku lat 90. w wyniku œledztwa,
które prowadzi³a Prokuratura Wojewódz-
ka w Rzeszowie uda³o siê zlokalizowaæ w
Turzy 5 mogi³. Wydobyto z nich wówczas
szcz¹tki 17 ludzi. W trzech przypadkach
uzyskano wysoce prawdopodobn¹ iden-
tyfikacjê zmar³ych. By³y to szcz¹tki ¿o³nie-
rzy Armii Krajowej z Placówki w Ropczy-
cach: Zdzis³awa £askowca ps. „Monter”,
Zdzis³awa Brunowskiego ps. „Cygan” i
Eugeniusza Zymroza ps. „Macedoñczyk”.
Rosjanie bardzo szybko i dok³adnie zatarli
pozosta³oœci po obozie w Trzebusce. Pro-
wadzone œledztwo nie zdo³a³o ustaliæ do-
k³adnej liczby osadzonych i zamordowa-
nych oraz ich danych personalnych. Ze-
brany materia³ nie pozwala ustaliæ infor-
macji o ¿o³nierzach, którzy nadzorowali
dzia³alnoœæ obozu ani tych, którzy byli pro-
kuratorami i sêdziami. Odpowiedzi na sze-
reg pytañ z pewnoœci¹ dostarczyæ mog¹
archiwa Kijowa i Moskwy, jednak w latach
90. by³y one niedostêpne, co uniemo¿li-
wi³o kontynuowanie œledztwa i dojœcie do
ca³ej prawdy. 7 maja 2004 roku Oddzia³o-
wa Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci Na-
rodowej w Rzeszowie umorzy³a œledztwo.

Micha³ Kalisz – Oddzia³owe Biuro
Badañ Historycznych IPN Rzeszów

Szkielet z fragmentem materia³u
uwi¹zanym wokó³ szyi. Turza, 1990 r.

Fragmenty nogawek, wydobyte
podczas ekshumacji, którymi
obwi¹zywano skazanym szyjê

(z wyraŸnie widocznymi naciêciami)

Czaszka wydobyta podczas
ekshumacji w Turzy z dziur¹

wlotow¹ po pocisku

Zbiorowa mogi³a odnaleziona podczas ekshumacji w Turzy, 1990 r.
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p r o m o c j aIV

Terror Armii Czerwonej na ziemiach polskich

S
owiecki system obozowy dla osób
spoza terenów ZSRR podlega³ Za-
rz¹dowi NKWD ZSRR ds. Jeñców

Wojennych i Osób Internowanych; od 11
stycznia 1945 r. G³ównemu Zarz¹dowi do
Spraw Jeñców Wojennych i Osób Inter-
nowanych (GUPWI), który funkcjonowa³
na prawach samodzielnego wydzia³u w
sk³adzie Ludowego Komisariatu Spraw
Wewnêtrznych (NKWD). Zarz¹d ponosi³
odpowiedzialnoœæ za wszystkie sprawy
zwi¹zane z funkcjonowaniem systemu
obozów przeznaczonych dla jeñców wo-
jennych oraz internowanych osób cywil-
nych. Oprócz zarz¹dzania obozami stacjo-
narnymi, G³ówny Zarz¹d organizowa³ jed-
nostki terenowe: punkty przyjêæ, zborne
punkty przyjêæ, frontowe obozy przyjêcio-
wo-przesy³owe (FPP£ frontowoj prijom-
no-pieresylnyj ³agier). Sowiecki system
obozowy zosta³ przeznaczony przede
wszystkim dla jeñców wojennych, którzy
trafiali do niewoli z armii niemieckiej i nie-
mieckich armii sojuszniczych. Niemniej
jednak to w³aœnie w takich punktach i obo-
zach przetrzymywano m.in. aresztowanych
¿o³nierzy Armii Krajowej innych formacji
niepodleg³oœciowych oraz osoby uznane
za niebezpieczne dla nowej w³adzy. Obo-
zy te sta³y siê pierwszym etapem w wy-
wózce na wschód do obozów na teryto-
rium ZSRR. Kategorie internowanych, a
nie jeñców wojennych, uzyskiwali obywa-
tele polscy, cz³onkowie struktur cywilnych,
politycznych i wojskowych Polskiego Pañ-
stwa Podziemnego. Wiêkszoœæ spoœród
internowanych Polaków trafia³a do obo-
zów zarz¹dzanych przez GUPWI, czyli do
obozów jenieckich oraz spec³agrów, czyli
obozów kontrolno-filtracyjnych (PF£ pro-
wieroczno-filtracjonnyj ³agier). Do lipca
1944 r. spec³agry podlega³y pionowi jeniec-
kiemu, póŸniej na krótko przesz³y pod GU-
£AG (G³ówny Zarz¹d Poprawczych Obo-
zów i Kolonii Pracy), a od wrzeœnia 1944 r.
podporz¹dkowano je pod nowo utworzo-
ny Wydzia³ Spec³agrów NKWD ZSRR. 1
lutego 1946 r. ponownie znalaz³y siê pod
kuratel¹ GU£AG-u. Natomiast te osoby, któ-
rym w³adze sowieckie zdecydowa³y siê po-
stawiæ konkretne zarzuty i skazaæ przed s¹-
dem, trafiali do obozów zarz¹dzanych przez
G³ówny Zarz¹d Poprawczych Obozów i
Kolonii Pracy (GU£AG).

Zwykle jeñcy i internowani Polacy z
obozów frontowych byli transportowani do
obozów stacjonarnych na terenie ZSRR.
Polacy wysy³ani w g³¹b ZSRR trafiali do
trzech podstawowych kategorii obozów: dla
jeñców wojennych i internowanych, kon-
trolno-filtracyjnych, i obozów dla skazanych
za przestêpstwa polityczne. Pierwsze zwol-
nienia z obozów mia³y miejsce pod koniec
1945 r., a nastêpne fale przypad³y na po-

cz¹tek lutego 1946 r. i trwa³y do czerwca
tego roku. Ostatnia fala zwolnieñ nast¹pi³a
w paŸdzierniku 1947 r., ale zdarza³y siê te¿
przypadki powrotów dopiero w 1948 r.
Wci¹¿ otwartym pozostaje pytanie, ilu Po-
laków zmar³o, jak te¿ zosta³o zabitych, pod-
czas pobytu w sowieckich obozach.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej na te-
rytorium obecnej Polski, kluczow¹ rolê w
zakresie rozbijania polskiego podziemia
niepodleg³oœciowego przejê³a sformowa-
na rozkazem z 13 paŸdziernika 1944 r. 64.
Zbiorcza Dywizja Wojsk Wewnêtrznych
NKWD. Na jej czele stan¹³ gen. Boris Siere-
briakow. Wprawdzie jej g³ównym celem
by³o œciganie dezerterów z WP, ale równie¿
rozbicie podziemia polskiego, w tym g³ów-

nie AK. Zatem to w³aœnie jej ¿o³nierze w
g³ównej mierze dokonywali aresztowañ, a
nastêpnie kierowali ¿o³nierzy AK do so-
wieckich obozów. W styczniu 1945 r. ZD
przemianowano na 64. Dywizjê Strzeleck¹
WW NKWD ZSRR i powierzono jej zadanie
os³ony ty³ów 1. Frontu Bia³oruskiego. Na
jej czele stan¹³ wówczas gen. mjr Pawie³
Browkin. Dywizja ta podlega³a rozkazom
instruktora NKWD przy MBP gen. Iwanowi
Sierowowi. W maju 1945 r. do Polski prze-
suniêto tak¿e 62. Dywizjê NKWD, a nadto z
polskim podziemiem walczy³y poszczegól-
ne oddzia³y 58., 59. i 63. Dywizji Wojsk
NKWD.

W okresie 1944-1945 przez ziemie pol-
skie przesunê³o siê co najmniej 8 obozów

frontowo-przesy³owych, które mia³y cha-
rakter obozów „wêdrownych” i przesuwa-
ne by³y wraz z ruchem frontu na zachód.
Zwa¿aj¹c na fakt, ¿e przez ziemie polskie
kroczy³y jednostki 1, 2 i 3 Frontu Bia³oru-
skiego oraz 1 i 4 Frontu Ukraiñskiego, mo-
¿emy stwierdziæ, ¿e w œlad za nimi przesu-
wa³y siê obozy frontowe nr 43 Lublin –
Gorzów Wielkopolski i nr 173 Brzeœæ –
Rembertów – Poznañ (1 F Bia³.), nr 45 Bia-
³ystok (2 F. Bia³.), nr 24 zborny punkt przy-
jêæ Suwa³ki (3 F Bia³.), nr 49 Przemyœl (1 F.
Ukr.), obóz nr 22 Sambor – Oœwiêcim, obóz
nr 42 – Wadowice i nr 44 – Nowy S¹cz (4
F Ukr.). Do tego trzeba doliczyæ kilkadzie-
si¹t zbornych punktów przyjêæ. Ka¿dy obóz
mia³ ich od dwóch do trzech. Ponadto obo-

zom towarzyszy³y punkty przyjêæ, a tych
mog³o byæ od kilku do kilkunastu.

Ponadto utworzono obozy stacjonarne,
m.in. w Rembertowie czy w Przemyœlu nr
275. NKWD zarz¹dza³o te¿ wiêzieniami spe-
cjalnymi, jak np. w Krakowie na Montelupich,
w Sanoku czy w Bia³ymstoku i Wo³owie.

Wed³ug danych szacunkowych ocenia
siê, ¿e na terenie ziem polskich Sowieci aresz-
towali oko³o 80 do 100 tys. osób, z czego
zdecydowan¹ wiêkszoœæ wywieziono w g³¹b
ZSRR. Trudne do ustalenia s¹ dane dotycz¹-
ce iloœci osób, które ponios³y œmieræ w sku-
tek wyroków lub warunków, w których byli
przetrzymywani internowani.

dr Dariusz Iwaneczko
– dyrektor IPN Rzeszów

Sowieckie obozy na ziemiach polskich
Wraz z nadejœciem Armii
Czerwonej i pod¹¿aj¹cych
za ni¹ s³u¿b sowieckich
na ziemiach polskich,
rozpêta³a siê fala represji
i terroru, skierowanego
przeciwko spo³eczeñstwu
polskiemu. Trudno by³o
dostrzec ró¿nice pomiêdzy
jedn¹ okupacyjn¹ form¹
zniewolenia a drug¹.
Niemcy ustêpowali,
ale sowiecka obecnoœæ
nie dawa³a poczucia
wyzwolenia, a wrêcz
przeciwnie, uœwiadamia³a
o nowej formie zniewolenia.
Dlatego te¿ przedstawiciele
narzuconej polskiej w³adzy
komunistycznej szybko
zyskali miano agentów
Moskwy.


