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Odpowiedź musi brzmieć, nie. Stalin dążył
do podporządkowania Polski i jak największej części
Europy, czego nie udało się w 1920 roku. Wspomniani
zaś żołnierze sowieccy byli takim samym „mięsem
armatnim” jak nasi kościuszkowcy pod Lenino.
Powinniśmy być im wdzięczni, że oddali życie w walce
z Niemcami, ale pamiętać również o tym, że byli też
ofiarami komunistycznego totalitaryzmu.
Reasumując 22 stycznia to rocznica wkroczenia Armii
Czerwonej do Swarzędza i wypędzenia okupanta
niemieckiego, a 23 lutego 1945 r. to rocznica zdobycia
cytadeli i ostatecznego opanowania Poznania przez
Sowietów.
PS. Jaka byłaby nasza reakcja gdyby Niemcy używali
wobec działań zbrojnych III Rzeszy w 1941 r.,
na naszych kresach wschodnich określenia „wyzwolenie
spod okupacji sowieckiej”?
Arkadiusz Małyszka

W ramach obchodów wyzwolenia Poznania zamieszczamy artykuł
Arkadiusza Małyszki z poznańskiego oddziału IPN.

Dla zainteresowanych kilka przykładów literatury historycznej
dotyczącej powyższego tematu: M.L. Krogulskiego, Okupacja w imię
sojuszu, Armia Radziecka w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000;
A. Skrzypka, Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie
1944-1957, Pułtusk 2002; C. Merridale, Wojna Iwana (Armia
Czerwona 1939-1945), Poznań 2007; S. M. Jankowskiego, Dawaj
czasy! Wyzwolenie po sowiecku, Poznań 2017; Pod czerwoną
gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie ŚrodkowoWschodniej w 1945 roku, red. Sebastian Rosenbaum, Dariusz
Węgrzyn, Katowice–Warszawa 2017.

Co roku w styczniu i lutym pojawia się dylemat dla niektórych
mieszkańców Swarzędza czy Poznania: czy 22 stycznia albo 23 lutego
1945 roku, nastąpiło wyzwolenie czy tylko wkroczenie wojsk
sowieckich i wypędzenie Niemców. Prawdą jest, że mieszkańcy
cieszyli się z porażki i ucieczki Niemców. Prawdą jest, że poczuli ulgę,
że skończyła się czarna noc ciężkiej okupacji.
Czy zatem możemy powiedzieć, że to było wyzwolenie? Odpowiedź
jest prosta: wyzwolenie przynosi wolność, a to co nastąpiło po
wkroczeniu wojsk sowieckich czy to była wolność? Nie. Dlaczego tak
możemy powiedzieć. Z wyzwoleniem jakiegoś kraju mamy do
czynienia wówczas, gdy dokonujące go wojska innego państwa
respektują starą zasadę prawa rzymskiego restituto in integrum
(przywrócenie do stanu pierwotnego). Tak jak to miało miejsce w
tym samym czasie na zachodzie Europy, gdy na terytorium Francji,
Belgii, Holandii wkraczały wojska amerykańskie, angielskie, a także
polskie. Ich zadaniem było, bowiem wypędzenie stamtąd wojska
okupacyjnego i cywilnej administracji III Rzeszy. Reszta należała do
powracających z uchodźstwa lub tworzących się na miejscu
konstytucyjnych władz tych krajów.
Nasi wschodni sąsiedzi często podnoszą argument o 600.000
poległych, na naszej ziemi, żołnierzy z czerwoną gwiazdą na hełmie.
Musimy sobie wówczas jeszcze raz odpowiedzieć na pytanie czy
Armia Czerwona wdzierająca się na Zachód, w latach 1944-1945
przez terytorium naszego kraju, nie licząc się z własnymi stratami w
ludziach i sprzęcie, aby dobić Hitlera w Berlinie, miała na celu
wyzwolenie Polski?

Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 na terenie
Jeziora Maltańskiego w Poznaniu

Dystans rodzinny wynosi 1963 metry. Wskazuje on na
datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa
Franczaka „Lalka” dodatkowo odbędzie się bieg na
dystansie 5,4km, 10,8km oraz odbędą się biegi dzieci
na dystansach 200-1000m.
Start będzie miał miejsce w Poznaniu nad Jeziorem
Maltańskim od godz. 11:00
Więcej informacji oraz zapisy na stronie:
www.tropemwilczympoznan.pl

