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COŚ PO MNIE WE LWOWIE ZOSTANIE...
Grodno, Workuta, Lwów – to etapy jego życia wypełnionego walką:
obrona Grodna we wrześniu 1939 roku, zmagania o przeżycie w workuckim
łagrze, kolejne batalie o narodową pamięć we Lwowie i Ziemi Lwowskiej. W
rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę, 17 września 2012 roku odszedł na wieczną wartę Eugeniusz Cydzik – harcerz i żołnierz Armii Krajowej.
Spoczął na Cmentarzu Łyczakowskim. Miał 90 lat.
Postawa żołnierska, sarmacki wąs, a wobec kobiet lwowska galanteria:
„Dzień dobry Pani. Rączki całuję”. Gdy była mowa o miejscach pamięci, błysk
w oczach zdradzał, że stanowią treść jego życia. W tej dziedzinie Eugeniusz
Cydzik wykazywał stanowczość i determinację. O swoich 90-letnich burzliwych losach opowiadał ze swadą i dbałością o szczegół; przytaczał daty i nazwiska.
Jego biografią można by obdzielić kilka osób. Urodził się 28 grudnia
1921 roku w zaścianku Misiewicze koło Grodna. Duchowo uformowały go dom
rodzinny i harcerstwo. Należał do żeglarskiej V Drużyny Męskiej im. Romualda
Traugutta w Grodnie i do ostatnich dni życia z dumą nosił Krzyż Harcerski. W
ZHP przeszedł pełny kurs przysposobienia wojskowego. Gdy Niemcy napadli
na Polskę, 1 września 1939 roku zgłosił się na ochotnika do wojska. Został
przyjęty do służby pomocniczej w Grodnie, po 17 września brał czynny udział
w obronie miasta przed Armią Czerwoną. W lutym 1942 roku wstąpił do
Związku Walki Zbrojnej, następnie został żołnierzem Armii Krajowej. Służył
w Biurze Informacji i Propagandy (BIP), potem w Kierownictwie Dywersji
(Kedywie). Zbliżając się do 90-tki, w postawie na baczność potrafił wyrecytować rotę przysięgi, którą składał dowódcy w 1942 roku:
Będę wiernie i nieugięcie stał na straży honoru Polski, a o jej wyzwolenie
będę walczył z bronią w ręku. Nagrodą zwycięstwo, a za zdradę śmierć.

Przeżycia Pana Eugeniusza z lat 1939-1945 stanowić by mogły, obfitujący w gwałtowne zwroty akcji, scenariusz sensacyjnego filmu wojennego, gdyby
nie tragiczny finał.
W sierpniu 1945 roku został aresztowany przez NKWD i skazany przez
Trybunał Wojenny „za zdradę ojczyzny” na 15 lat katorgi i 5 lat pozbawienia
praw obywatelskich. Wyrok odbył w Workucie. Opowiadał:
Przyjechałem na Workutę... Wysadzili z wagonów, na torach posadzili, ja patrzę, przyszli więźniowie z obozu, węgiel zabierali do takiej skrzyni, a skrzynie
miały pod spodem płozy, do stołówki węgiel biorą, mróz ponadtrzydziestostop-
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niowy. To było 24 grudnia 1945 roku. W samą Wigilię. Policzyli siedzących na
torach... Wprowadzili nas do baraku. Ciepło, jasno, światło, pośrodku beczka stoi
po benzynie, ona jest czerwona, palą węglem, ciepło. Trzy dni kwarantanny. A potem brygady zrobili i wypędzili nas w tundrę, śniegi dookoła, tylko taka szopa stoi
z desek. Tam mamy budować stadion, A jak budować, kiedy tam metrowe zaspy
śniegu, więc śnieg trzeba odkopywać. Drzewo to takie deski, nie bardzo takie dobre, kawałki drzewa, palą ognisko, w tym ognisku nagrzewają stalowe łomy, łomami robią dziury, zakładają ładunki, wysadzają. I tam niwelacja. Ja miałem taką
łopatę drewnianą, śnieg odrzucałem. Ale ja do tej pory nie mam muskułów, bo ja
zasadniczo nigdy fizycznie nie pracowałem, słabiutki byłem, tym bardziej, że w
więzieniu mnie przetrzymali strasznie...

Później pracował w zespole kopalń węgla jako mierniczy i elektryk. Udało mu się nawet w Workucie uzupełnić wykształcenie techniczne.
A ja troszkę elektrotechniką się interesowałem. No i poszedłem do elektrocechu do pracowni elektrotechnicznej. Najpierw tam niektóre remonty robiłem, to,
owo... A potem w obozie zorganizowano kursy technikum górniczego. Bo jeżeli
człowiek nie zna czegoś i zrobi przypadkowo awarię, to jego nie mają prawa zasadniczo sądzić, bo on to nieświadomie zrobił, ale jeżeli już będzie znał to, o, to
znaczy świadomie to zrobił. Były tzw. kursy otwiectwiennika. Ale to się nazywało
technikum górnicze. I ja chodziłem codziennie dwie godziny po pracy, był techniczny gabinet i tam były kursy. No i ja przyłożyłem się do tego bardzo dobrze,
naprawdę, z całą mocą, bo chciałem się czegoś nauczyć, bo trzeba było przeżyć...

Dalej wspominał:
Mogę powiedzieć jedno – przeżyłem. Ja może nie zasłużyłem na to. Co
prawda, wychowany byłem w duchu katolickim, w domu modliliśmy się wspólnie, moja mama była bardzo pobożna, modliła się. I ona wymodliła, że ja przeżyłem i żonę mi wymodliła.

Istotnie, w Workucie poznał lwowiankę Czesławę Hnatów, którą w marcu 1945 roku aresztował kontrwywiad sowiecki Smiersz za działalność w AK.
Skazano ją na dwadzieścia lat katorgi. Połączyła ich wspólnota łagrowych losów. Była to bardzo romantyczna historia, która zakończyła się ślubem udzielonym przez jednego z księży w Workucie 11 listopada 1956 roku. Eugeniusz
Cydzik został zwolniony przedterminowo w marcu 1956 roku „z anulowaniem
wyroku i przywróceniem praw obywatelskich”, do roku 1957 pracował jako
wolny robotnik, po zwolnieniu żony przyjechał z nią do jej rodzinnego miasta.
We Lwowie otoczyli opieką polskie miejsca pamięci narodowej. Ratowali zniszczone polskie mogiły, kwatery i cmentarze wojenne w mieście i okolicach. W lutym 1984 roku Eugeniusz Cydzik powołał do życia Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi. Przez trzy kadencje był prezesem
Towarzystwa, później został jego prezesem honorowym. Razem z żoną w latach
osiemdziesiątych zainicjował porządkowanie Cmentarza Obrońców Lwowa.
Państwo Cydzikowie, a wraz z nimi lwowscy Polacy, usuwali zwały gruzów
i śmieci, ratowali zachowane detale. Czesława Cydzik własnoręcznie wykonywała cegiełki, których sprzedaż zasilała fundusz, z czasem prowadzonej już
oficjalnie, odbudowy.
W 1993 roku na Wzgórzach Wuleckich, w miejscu rozstrzelania przez hitlerowców polskich profesorów lwowskich uczelni, państwo Cydzikowie po-
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stawili betonowy pomnik z żelaznym krzyżem. Długa jest lista mogił żołnierskich, w których uporządkowanie i renowację zaangażowany był Pan Cydzik.
Tak jak długa jest lista odznaczeń państwowych i wyróżnień, którymi go uhonorowano, by wymienić jedynie Nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej, przyznaną mu i jego żonie przez Instytut Pamięci Narodowej w 2006 roku. Był
także członkiem Komitetu Honorowego Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II
Wojny Światowej. Mimo wieloletnich wysiłków, nie udało mu się jednak
doprowadzić do ekshumacji i upamiętnienia żołnierzy września 1939, którzy
zginęli w czasie wejścia Armii Czerwonej do Lwowa i dotąd spoczywają na
terenie ogrodów Politechniki Lwowskiej i parku Żelazna Woda. Jego marzeniem było utworzenie choćby niewielkiej ekspozycji muzealnej na Cmentarzu
Orląt Lwowskich.

Eugeniusz Cydzik (1921-2012). Fot. Ewa Ziółkowska.
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Jeszcze nie tak dawno Pan Eugeniusz witał swoich gości z nieodłącznym
psem Bandziorem u boku. Lwowski dom państwa Cydzików był ostoją patriotyzmu. Córka Krystyna współtworzyła Harcerstwo Polskie na Ukrainie. Polska,
jak w norwidowym wierszu, była dla niego wielkim obowiązkiem. Do końca
swoich dni walczył o narodową pamięć. Z satysfakcją mówił: „Coś po mnie we
Lwowie zostanie”. Zostało. Cześć Jego Pamięci!

„Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta…”. Fot. Maria Bożena Ziegler.

