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Р przejściu frontu i przesunięciu się walk na południe od Karpat 
Oinz. Prochownik, mianowany*inspektorem Inspekcji Sanockiej, 

obejmującej powiaty brzozowski, leski i sanocki, rozpoczął od września 
1944 r. organizowanie administracji leśnej na terenach wyzwolonych. We 
wcześniej wyzwolonej północnej części Inspekcji nadleśnictwa zorganizo- . 
wano już we wrześniu. Obsadzono 7 nadleśnictw. Poszczególne nadleśnictwa 
organizowali: inż. Leopold Bukowski — nadl. Brzozów, które w nie 
zmienionych granicach przetrwało aż do ostatniej reorganizacji; inż. Zie- 
mniak — nadl. Rymanów, które obejmowało późniejsze nadl. Ryma- 
nów i Jaśliska, inż. Jan Keck — nadl. Olechowce mające siedzibę w Sa- 
noku; Józef Kobiela — nadl. Sanok, które w późniejszym czasie zmie- 
niło nazwę na Zagórz i przeniosło siedzibę do Zagórza; inż. Stanisław 
Kamiński — nadl. Lesko, któremu podlegały również tereny później- 
szego nadl. Wojtkowa i Stefkowa; inż. Mikołaj Malinowski — nadl. 
Komańcza mieszczące się w Sanoku, a w którego granicach mieścił się 
Nowy Łupków i Wisłok Wielki; Eustachy Rolski — nadl. Baligród, do 
którego należała również Wołkowyja. Jako ósme powstało nadl. Cisna, 
organizowane przez młodego leśniczego Poznaniaka, którego nazwiska 
nie zapamiętałem. Po oswobodzeniu Poznania, ten leśniczy wyjechał, 
a jego miejsce zajął Jarosław Sklepkiewicz. 

W tym czasie, zaraz po ustąpieniu Niemców, odwiedziłem tereny przy- 
graniczne i stwierdziłem, że powołano już władze terenowe, działają poste- 
runki MO w Baligrodzie, Cisnej i Wołkowyi, a we wszystkich wsiach 
kwaterują wojska radzieckie. W związku z tym bezpieczeństwo zdawało 
się wystarczająco zapewnione i istniała nadzieja szybkiego unormowania 
stosunków. Biorąc to wszystko pod uwagę, gdy inż. Prochownik zapro- 
ponował mi zorganizowanie nadl. Wetlina, przyjąłem propozycję i od 
7 października 1944 r. rozpocząłem pracę organizacyjną. 
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Nadl. Wetlina obejmowało obecne nadl. Stuposiany i Wetlina oraz 
dawne nadl. Dwernik o łącznej powierzchni około 36000 ha. Były to 
przeważnie opuszczone lasy prywatne, w większości skonfiskowane w cza- 
sie wojny przez Niemców, oraz trzy spółki leśne w Zawoju. 

Korzystając z przygodnych samochodów wojskowych objeżdżałem cały 
teren, zbierając potrzebne materiały ewidencyjne dla przejęcia nierucho- 
mości, jak również werbując personel. Pracownicy leśni zatrudnieni po- 
przednio na tym obszarze, rozproszeni przez działanie band UPA i walki 
frontowe, dowiedziawszy się o organizowaniu Nadleśnictwa, zgłaszali się 
dosyć licznie do pracy. Byli to przeważnie gajowi. W ten sposób zebra- 
łem w krótkim czasie obsadę Nadleśnictwa, którą stanowili: sekretarz 
Eugeniusz Sterzl, podleśniczy Jan Masłyk i gajowi Józef, Ludwik 
i Władysław Masłykowie, Kazimierz Bryk, Stanisław Bizoń, Mi- 
chał Chaszczowski, Iwan Kimak, Mikołaj Ławer, Jan Sar- 
necki, Jan Szczerba i Michał Zazwirski. 

Do połowy grudnia 1944 r., nie mając innego pomieszczenia, mieszka- 
łem na strychach lub w szopach u gajowych, gdyż wszystkie pomiesz- 
czenia mieszkalne zajmowało wojsko, całą zaś kancelarię nosiłem ze sobą 
w teczce. W takich warunkach wykonywałem pierwsze zlecone zadania, 
przede wszystkim ustalenie ewidencji przejmowanych nieruchomości, obli- 
czenie szkód wojennych i ściąganie należności za zebrane drewno. Aż do 
stycznia 1945 r. pracowaliśmy bez poborów, kiedy to wypłacono nam 
pierwsze wynagrodzenia wraz z zaległościami. 

W połowie grudnia 1944 r. jednostki wojsk radzieckich kwaterujące 

do tej pory opuściły tereny przygraniczne, pozostawiając tylko nieliczne 

posterunki. Korzystając z tego zająłem na siedzibę Nadleśnictwa budynek 

w Kalnicy, gdzie zamieszkałem z sekretarzem, podleśniczym i jednym 

gajowym, którzy przebywali tam bez rodzin, pozostawiając je w Zagórzu. 

Dalsi dwaj gajowi zamieszkali w Kalnicy oddzielnie wraz z rodzinami. 

W ciągu krótkiego pobytu w Kalnicy sytuacja zaczęła się szybko 
zmieniać. Pozostałe placówki wojskowe likwidowano, sposobności do ko- 

rzystania z samochodów było coraz mniej, koni brakowało, a te które 

pozostały były wycieńczone brakiem paszy i ciągłymi podwodami. Do 

tego trzeba dodać trudności związane z zakupem żywności. Okoliczne 

wioski były zniszczone kwaterunkami i rekwizycjami w czasie działań 

wojennych; z trudnością można było dostać niewielkie ilości ziemniaków 

i owsa na placki. 
Równocześnie z pogorszeniem się warunków bytowych zaczęły się po- 

garszać warunki bezpieczeństwa. Dotychczas ukryci zaczęli się pokazywać 

poprzebierani Niemcy, członkowie band UPA i dezerterzy. Różnorodna 

broń była łatwa do zdobycia. W krótkim czasie zaczęły się tworzyć uzbro- 

jone grupy, które z czasem łączyły się w większe bandy. 
Nad bezpieczeństwem całej południowej części powiatu leskiego czu- 

wały trzy posterunki MO w Baligrodzie, Cisnej i Wołkowyi, których 

obsadę od stycznia 1945 r. znacznie ograniczono. Tak więc po wycołaniu 

posterunków wojskowych tworzące się bandy nie napotykały w odleglej- 
szych wioskach bieszczadzkich na żadne przeszkody w swojej działalności. 

Pozwoliło im to na szybkie zorganizowanie się w większe oddziały i za- 

grożenie nawet tym miejscowościom, w których mieściły się poste- 

runki MO. 
Bandy UPA, organizujące się początkowo w odleglejszych miejsco- 
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wościach nadleśnictw Wetlina, Cisna, Baligród i Komańcza, rozszerzały 
swoją działalność na inne okolice, grasując na terenie prawie całego 
powiatu leskiego i sanockiego, posuwając się w niektórych okresach aż do 
powiatu gorlickiego. 

_ Działalność nadleśnictw Inspekcji Sanockiej, początkowo ożywiona, 
w miarę zwiększania się zagrożenia bezpieczeństwa stawała Się coraz 
bardziej ograniczona. W południowych nadleśnictwach znajdowały się 
znaczne ilości drewna pozyskanego za czasów okupacji, którego wywóz 
był przez dłuższy czas niemożliwy. W wyniku tego drewno to prawie 
w całości uległo zniszczeniu. 

W początkowej fazie tworzenia się band miejscowa ludność i niektó- 
rzy gajowi ostrzegali nas o gromadzeniu się uzbrojonych grup i w związ- 
ku z tym od pierwszych dni zainstalowania się w Kalnicy zorganizo- 
waliśmy samoobronę, pełniąc warty nocne i mając się cały czas na bacz- 
ności. Cała załoga nadl. Wetlina została uzbrojona i nikt się z bronią nie 
rozstawał. Z uwagi na niewielką liczbę pracowników zgrupowanych 
w Kalnicy i częste wyjazdy niektórych, to stałe pogotowie było wielkim 
obciążeniem dla załogi i stan nie mógł trwać długo. Jedyną chwilą odprę- 
żenia były dnie, w których nocowały patrole milicyjne, gdyż zwalniało 
to nas od wart nocnych. 

W nieco lepszej sytuacji znajdowały się nadleśnictwa Cisna, Baligród 
i Komańcza, w których przeważna część załogi mieszkała w miejscowo- 
ściach mających posterunki MO i zamieszkiwanych przez większe skupiska 
ludności polskiej. Jednak normalna działalność gospodarcza w tych nad- 
leśnictwach nie była możliwa. 

Już po paru dniach doniesiono nam, że zaginął gajowy Iwan Kimak 
z Wetliny, którego po pewnym czasie znaleziono powieszonego. 

22 grudnia wieczorem ostrzeżono nas, że do odległego o 2 km Sme- 
reka przyszła banda licząca około 40 ludzi. 

W tej sytuacji postanowiłem ewakuować dwie rodziny gajowych i po- 
zostałych pracowników Nadleśnictwa z Kalnicy do Cisny. Przyłączył się 
do nas gajowy Bryk ze Smereka, który przyniósł wiadomość, oraz 
zabrany po drodze gajowy L. Masłyk ze Strubowisk. Eskortując jadące 
na jednym wozie rodziny gajowych doszliśmy przed północą do Cisnej. 
Pojawienie się nasze w Cisnej zaalarmowało całą ludność. Posterunek 
MO zawiadomił zaraz Komendę Powiatową w Lesku o pojawieniu się 
bandy, w wyniku czego wysłano oddział do zbadania sytuacji. 

Korzystając z obecności w terenie silnego oddziału udałem się jeszcze 
raz do Kalnicy w towarzystwie gajowego Bryka, który zamierzał zabrać 
ze Smerka całą rodzinę. Niestety, ulegając namowom sąsiadów ten gajo- 
wy zwlekał z wyjazdem i po kilku dniach, gdy niebacznie udał się do 
Wetliny, został tam przez bandę zamordowany. 

W drodze do Kalnicy natknąłem się na powracającą grupę wypadową, 
która poza rewizją w kilku domach niczego nie dokonała i dowodzący 
oficer wyraził wątpliwość czy meldunek nie był przesadzony. 

Po zainstalowaniu nadl. Wetlina w Cisnej i znalezieniu paru miszkań 
dla pracowników, usiłowaliśmy jeszcze dalej prowadzić działalność Nad- 
leśnictwa, kontaktując się z pozostałymi w terenie gajowymi i robiąc wy- 
pady do bliżej położonych miejscowości. W czasie komisyjnego spisy- 
wania drewna pobranego w pierwszych dniach stycznia w Strubowiskach 
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szczęśliwie uniknęliśmy spotkania z bandą, do której podeszliśmy, nie 
wiedząc o tym, na odległość około 500 m. 

W tym czasie zgłosił się do mnie gajowy Sarnecki z Beskidu. 
Namawiałem go, żeby wobec zbyt wielkich zasp na drodze pieszo przepro- 
wadził swoją rodzinę do Cisnej, nie czekając na możliwość przewiezienia 
dobytku. Namowy jednak były bezskuteczne; Sarnecki twierdził, że 
z bandą spotykał się już kilka razy i nic mu nie zagraża. Przy tej spo- 
sobności zawiadomił mnie, że robotnik tartaczny Damarko zabił się 
granatem wraz z synem. Jak się później okazało, obydwóch zamordowali 
banderowcy. 

Wobec pogarszającej się sytuacji komendant posterunku MO Grega 
postanowił zrobić wypad do Wetliny dla sprawdzenia informacji o dzia- 
'łalności bandy. Ze względu na szczupłość obsady posterunku mógł zabrać 
ze sobą tylko 5 milicjantów; prosił o pomoc ochotników, wobec czego 
dołączyło się nas 5 z nadl. Wetlina. 

17 stycznia na 8 podwodach pojechaliśmy do Wetliny i tam zaraz 
w pierwszych domach natknęliśmy się na bandę liczącą około 40 ludzi. 
Wysłany bokiem patrol został ostrzelany przez wartowników, co nas 
ostrzegło w chwili gdy mijaliśmy na furmankach zajęty przysiółek. Dzięki 
temu zdążyliśmy obstawić domy od strony drogi i zablokować boczną 
drogę do wsi. Zaatakowana z dwóch stron banda, nie orientując się z ja- 
kim oddziałem ma do czynienia, usiłowała uciekać w stronę wsi, jednak 
natknąwszy się na silny ogień, wycofała się do lasu na stoku góry Smerek, 
zabierając ze sobą rannych, a pozostawiając jednego rannego i zabitego 
na miejscu. 

Po przesłuchaniu pozostałych mieszkańców zrezygnowaliśmy z dalszej 
penetracji Wetliny z obawy przed możliwą zasadzką i zabierając po dro- ' 
dze rodzinę zamordowanego Bryka, późnym wieczorem dojechaliśmy do 
Cisnej. Obawiając się represji ze strony bandy ostatni gajowy z Wetliny 
Zazwirski zrezygnował z pracy, natomiast Chaszczowskiego 
zwolniłem za trudnienie się przemytem. 

Od czasu wyprawy do Wetliny milicjanci nie zapuszczali się już w dal- 
sze okolice, natomiast bandy zaczęły podchodzić pod samą Cisnę i kilka- 
krotnie dochodziło do wymiany strzałów. Komunikacja z Baligrodem -była 
zagrożona; kilka osób zatrzymały patrole banderowskie, wszystkich jednak 
zwolniono. Liczba band znacznie wzrosła, prawie codziennie słychać było 

w górach strzelaninę. | 
Zaopatrzenie w żywność było coraz gorsze. Zorganizowany w Cisnej 

sklep spółdzielczy musiał wszystko przywozić furmankami z Leska, co 
było stale ryzykowną wyprawą. Sytuację ratował handel wymienny ze 
Słowakami, którzy za bydło dostarczali zboże. 

Przy końcu stycznia 1945 r. zostałem wezwany przez Dyrekcję LP 
do Rzeszowa. Różnymi okazjami dostałem się do Sanoka, a dalej poje- 
chałem jedną z furmanek jadących w konwoju do Przemyśla po zboże 
siewne. Cały ten tabor liczący ponad sto wozów konwojowało kilku mili- 
cjantów, co było słabym zabezpieczeniem przed bandami. Po noclegu 
w Birczy dojechaliśmy około godz. 10 do Przemyśla. Dalszą drogę prze- 
byłem samochodem z oddziałem ze szkoły oficerskiej. 

W Rzeszowie otrzymałem wiele instrukcji i wytycznych, które w wa- 
runkach nadl. Wetlina były jeszcze przedwczesne. Powrotną drogę od- 
byłem częściowo pociągiem; tylko z Moderówki do Tarnowca trzeba 
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było szukać okazji. Wracając z Sanoka do Cisnej po kilku dniach nieobec- 
ności nie znałem aktualnej sytuacji. Z tej przyczyny ostatni odcinek drogi 

„ był w dużym stopniu denerwujący. 
Dopiero w marcu 1945 r. przyszła niespodziewanie do Cisnej brygada 

radziecka odkomenderowana do likwidacji band. Pierwsze oddziały zaraz 
po przybyciu pomaszerowały do Strubowisk. Tu natknęły się na poste- 
runki banderowców, które ostrzelały wojsko zabijając dowodzącego puł- 
kownika. | 

| Po tym starciu spalono prawie całą wieś, stwierdzając przy tej spo- 
sobności, że prawie w każdym domu wybuchała amunicja. W Strubo- 
wiskach padło 18 ludzi i banderowcy rozproszyli się po lasach. Wojsko 
aresztowało napotykanych mężczyzn przeznaczając większość z nich na 
przesiedlenie w granice ZSRR. Przeważna część ludności dowiedziawszy 
się o tym ukryła się w lasach i przeczekała w nich okres przesiedlenia. 

W czasie kontrolowania terenu patrole stwierdziły, że cała rodzina 
Sarneckiego została zamordowana przez bandę. 

Po kilku tygodniach brygadę wycofano; na miejscu pozostał jeden 
kapitan z kilkoma żołnierzami, który zachęcał Ukraińców do dobrowol- 
nego wyjazdu do ZSRR. 

Z, odejściem wojsk rozproszone bandy zaczęły się znowu skupiać. Stan 
ten trwał aż do czasu skierowania w te okolice oddziałów II Armii, po 
zakończeniu działań wojennych. Wojska kwaterowały w Baligrodzie, Cis- 
nej i kilku innych miejscowościach czuwając nad zabezpieczeniem połą- 
czeń komunikacyjnych; systematycznego zwalczania band nie prowadzono. 

W takiej sytuacji nie mogło być mowy o dalszej działalności nadl. 
Wetlina. Cały pozostały personel Nadleśnictwa, z wyjątkiem 2 gajowych 
Ukraińców, zgrupowany był w Cisnej i przeważnie zgłaszał zamiar wy- 
jazdu na zachód. W tych warunkach przedstawiłem w Dyrekcji LP wnio- 
sek o zawieszenie działalności Nadleśnictwa. Wobec kwaterowania jedno- 
stek wojskowych przejazdy chwilowo były bezpieczne. Z tej sposobności 
skorzystał komisarz rolny z Leska, który formalnie przejął wszystkie 
większe posiadłości rolne i przekazał je nadleśnictwu Wetlina i Cisna. 

Pozostałe nadleśnictwa otrzymały wcześniej, w okresie zimy 1944 1945, 
iormalne akty przekazania gruntów rolnych. 

Na dzień 9.IV.1945 r. zwołane zostało do Sanoka założycielskie zebra- 
nie Źwiązku Zawodowego Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego. 
Na zebranie przybyło około 40 delegatów z nadleśnictw, którzy uchwalili 
powołanie Oddziału Związku i utworzenie rad zakładowych w poszcze- 
gólnych jednostkach. 

W tym okresie wszyscy nadleśniczowie wezwani zostali do złożenia 
ślubowania w Dyrekcji LP w Rzeszowie. Po powrocie poszczególni nad- 
leśniczowie odbierali ślubowanie od pozostałego personelu. 

Przez okres kilku miesięcy do końca lata 1945 r. wojsko przebywało 
na kwaterach i dzięki temu stosunki były unormowane. Po wycofaniu 
wojsk z terenu ożywiła się działalność band. Dalszy pobyt w Cisnej 
i utrzymanie biura stało się niemożliwe. Zgłosiłem do Dyrekcji, że siedzibę 
Nadleśnictwa przenoszę do Sanoka; podobnie postąpiło nadl. Cisna. 

Zamieszkałem na przedmieściu Sanoka w Dąbrówce Polskiej i tam 
urzędowałem czekając na decyzję likwidacji Nadleśnictwa. Pracownicy 
terenowi zgłaszali się do pracy na Ziemiach Zachodnich. W ciągu roku, 
w czasie oczekiwania na decyzję o likwidacji, prawie wszyscy odeszli. 
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Nadl. Cisna wstrzymało również działalność gospodarczą, z tym że na 
miejscu w Cisnej pozostało kilku gajowych. ` 

W Cisnej pozostał jeszcze posterunek MO, który został zaatakowany 
przez silną bandę UPA i wprawdzie się obronił, ale na okres zimy musiał 
się wycofać do Baligrodu. 

W okresie zimy 1945/46 cały pas przygraniczny opanowały bandy 
UPA, organizując własną administrację. Jedynie nadl. Baligród utrzy- 
mało się przez cały czas na miejscu, mimo że miejscowość ta była ata- 
kowana przez bandy, którym miejscowy posterunek MO utrudniał komu- 
nikację. W okolicach opanowanych przez bandy UPA wybuchła epidemia 
duru plamistego i brzusznego, która dziesiątkowała ludność pozbawioną 
lekarzy i leków. 

Wniosek o połączenie nadleśnictw załatwiony został przez Dyrekcję 
dopiero 1.VI.1946 r. Z tym dniem powstało Zbiorowe Nadleśnictwo w Sa- 
noku, w którego skład weszły nadleśnictwa Cisna, Komańcza i Wetlina. 
Stan ten trwał do 1949 r. kiedy wyodrębniono ponownie nadl. Cisna. 
Nadl. Wetlina uruchomiono dopiero w 1954 r. 

Nadleśniczym Nadleśnictwa Zbiorowego został inż. Mikołaj Mali- 
nowski. Na innych stanowiskach nastąpiły również zmiany. Inż. Pro- 
chownik podjął pracę w Krakowie; jego miejsce zajął inż. Leopold Bu- 
kowski, który po napadzie band w nadl. Brzozów zrezygnował z pracy 
w terenie. Nadl. Brzozów objął inż. Białkowski; na miejsce inż. 
Ziemniaka nadleśniczym w Rymanowie został inżynier R. Wrzak. 

Wiosną 1946 r. rozpoczęła się akcja wysiedleńcza. Bandy UPA traciły 
w ten sposób oparcie w miejscowej ludności i wszelkimi sposobami usi- 
iowały przeciwdziałać, niszcząc mosty, urządzając zasadzki i paląc polskie 
wsie. Cały obszar powiatów leskiego i sanockiego a także tereny przy- 
ległe stały się rejonem walk. Personel terenowy chronił się w większych 
skupiskach i normalna praca była niemożliwa. Wysiedlone wsie były 
w przeważnej części palone i tylko niewiele domów pozostało. 

Działalność Nadleśnictwa Zbiorowego, w którym zająłem stanowisko 
adiunkta, ograniczała się jedynie do małej części nadl. Komańcza. Na 
tym małym skrawku dopiero przy końcu 1947 r. przystąpiono do wy- 
rębów. Podobnie działo się w pozostałych nadleśnictwach Inspekcji Sanoc- 
kiej, które w 1947 r. pozyskały około 11 000 m3 drewna. 

Długi czas walk i niepokojów skłonił znaczną część personelu do 
opuszczenia tych terenów i wyjazdu na ziemie odzyskane. Dlatego też po 
oczyszczeniu tych okolic z band trzeba było werbować nowych ludzi do 
pracy w bardzo ciężkich warunkach. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 25 czerwca 1975 r.


