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Eugeniusz Lis z Osiecznej uro-
dził się w 1939 roku. Ojca już wów-
czas nie było w domu, bo został
powołany do walki w obronie kraju.
Trwała druga wojna światowa. Wró-
cił, kiedy mały Eugeniusz miał sie-
dem lat. Wtedy po raz pierwszy
zobaczył syna. Nie nacieszył się
nim jednak długo.

Feliks Lis - ojciec Eugeniusza -
z zawodu krawiec podjął pracę w
Gminnej Spółdzielni w Osiecznej.
Jego zadaniem było odbieranie
zboża od rolników. Codziennie do
pracy jeździł pociągiem na trasie
Lipno - Poznań. 27 maja 1947 roku,
kiedy wracał pociągiem do domu w
przedziale spotkał kobietę, która po-
prosiła go o pomoc. Tą kobietą była
Zofia Rojuk, którą mąż oddał Rosyj-
skim oficerom za butelkę wódki.
Pani Zofia miała roczną córkę, którą
zabrano jej na wcześniejszej stacji.
Feliks Lis powiadomił o zaistniałej
sytuacji konduktora oraz dyżurnego
ruchu, ci jednak nie byli w stanie nic
zrobić. Także strażnicy Służby
Ochrony Kolei na kolejnych mija-
nych stacjach byli bezsilni. 

W Kościanie interweniowali po-
wiadomieni przez Lisa funkcjonariu-
sze Służby Ochrony Kolei.
Bezskutecznie. Przekazali więc wia-
domość o porwanej kobiecie do
Leszna. A pan Feliks wysiadł na
swojej stacji w Lipnie. Tymczasem
na stacji w Lesznie akcję podjął peł-
niący dyżur milicjant - Zygmunt
Handke. Gdy usłyszał groźby i zo-
baczył wymierzone w siebie lufy,
zrezygnował. Powiadomił jednak o
sytuacji garnizon Wojska Polskiego.

Pluton alarmowy, dowodzony
przez 22-letniego podporucznika
Jerzego Przerwę, szybko dotarł na
leszczyński dworzec. Przerwa, do-
świadczony frontowiec, wydał żoł-
nierzom rozkazy i poszedł
rozmawiać z sowieckim dowódcą. 

Podczas rozmowy dowódców
na dworcu doszło do przepychanek.
Wtedy oficerowie rosyjscy otworzyli
ogień. A że byli pod wpływem alko-
holu strzelali niecelnie. Polacy od-
powiedzieli tym samym. Zginęło
trzech Rosjan, a pięciu zostało ran-
nych. Z Polaków nie ucierpiał nikt.
W tym miejscu i momencie… bo w
kilka godzin później zostali areszto-
wani.

W wyniku błyskawicznie prze-
prowadzonego pokazowego pro-
cesu skazano na karę śmierci przez
rozstrzelanie polskich żołnierzy - do-
wódcę podporucznika Jerzego
Przerwę oraz trzech żołnierzy z jego
plutonu: kanoniera Władysława Ła-
buzę, kaprala Wiesława Warwasiń-
skiego i kanoniera Stanisława
Stachurę. Temu ostatniemu prezy-
dent Bolesław Bierut zamienił karę
śmierci na 15 lat więzienia, nato-
miast na reszcie już 15 czerwca

1947 roku - wyroki wykonano. 
Natomiast jeszcze tej samej

nocy, w której miały miejsce wyda-
rzenia na leszczyńskim dworcu, do
drzwi domu Feliksa Lisa w Osiecz-
nej zapukali funkcjonariusze UB i
zabrali go z domu. Powiedzieli, że
jako świadek musi złożyć zeznania
i następnego dnia na pewno będzie
w domu. Nie wrócił przez kolejnych
osiem lat. Najpierw zastosowano na
nim areszt tymczasowy, następnie
podczas rozprawy sądowej oska-
rżono go o "popełnienie przestęp-
stwa na trasie kolejowej Leszno -
Poznań poprzez nakłanianie innych
osób do gwałtownego zamachu na
osoby należące do Sił Zbrojnych
Sprzymierzonych z powodu ich
przynależności do Sił Zbrojnych".
Został skazany na 12 lat więzienia.
Skazano też jeszcze kilka innych
osób. Dla żony Feliksa - Cecylii, ro-
dziny, przyjaciół, znajomych, współ-
pracowników ten wyrok był farsą, bo
chociaż przesłuchano oskarżonego,
świadków, doprowadzono do kon-
frontacji Feliksa Lisa z Zofią Rojuk,
która potwierdziła, że prosiła go o
pomoc, to jednak wyrok i tak był już
z góry założony. Feliksa, który sta-
nął w obronie kobiety uznano za
wroga wywołującego antyrosyjskie
nastroje. 

- Mama, znajomi taty, współpra-

cownicy pisali listy do prezydenta

Bieruta z prośbą o ułaskawienie -

opowiada Eugeniusz Lis i na
dowód pokazuje kserokopie lis-
tów. - Ja też jako kilkunastoletni

chłopiec pisałem, by uwolnili mo-

jego tatę, bo było nam ciężko. Mu-

sieliśmy razem z mamą pracować u

gospodarzy, aby zdobyć pieniądze

na jedzenie. Było mi trudno w

szkole, tęskniłem za ojcem. W tym

czasie zostałem porażony pioru-

nem. Cudem uniknąłem śmierci. Na

wszystkie listy - a było ich naprawdę

sporo zawsze dostaliśmy odpo-

wiedź odmowną.

Feliks Lis był osadzony w Poz-
naniu, następnie przeniesiony do
Wronek, a potem do Siedlec koło
Warszawy. 

- Pamiętam, że byliśmy z mamą

odwiedzić tatę w Poznaniu, mama

weszła, mnie nie wpuszczono.

Wówczas prawie nie znałem ojca,

był dla mnie marzeniem o lepszym

życiu. Przez dotychczasowe życie

widzieliśmy się tylko przez kilka

miesięcy, między jego powrotem z

wojny, a aresztowaniem. Kilka lat

później zobaczyłem ojca, kiedy po-

jechaliśmy z mamą do Wronek.

Wówczas pozwolono na widzenie

ojca z synem. Pamiętam, że nie

przemówiłem do niego ani jednym

słowem, cały czas płakałem. To była

wzruszająca chwila.

Nie inaczej było, kiedy ojcu pana
Eugeniusza złagodzono karę z 12
na 8 lat więzienia. 1 czerwca 1955
roku nocą został wypuszczony na
wolność. 

A kiedy wrócił do domu zamknął
się w sobie, nie opowiadał nastolet-
niemu już wówczas synowi o tym,
co przeżył w więzieniu, podczas
rozpraw na sali sądowej, ani o tym
co się wydarzyło pamiętnego dnia w
pociągu.

- Być może mama wiedziała, ale

też nie mówiła. Wiedziałem tylko, że

tata był w więzieniu i cieszyłem się,

że został wypuszczony na wolność

i jest z nami.

Feliks Lis zmarł w 1977 roku.
Do końca swoich dni pisał wnioski o
oczyszczenie z zarzutów, bo nigdy
nie czuł się winny. Został oczysz-
czony, ale już po śmierci. Pan Eu-
geniusz po latach zainteresował się
historią swojego ojca, chciał ją poz-
nać bliżej. Przez wiele lat zdobywał
dokumenty, zbierał zdjęcia, wycinki
prasowe, artykuły. Po kawałku zgłę-
biał wydarzenia. Teraz otrzymał
pełną dokumentację. Listy pisane

maszynowo i odręcznie. Chce się
dzielić swoją wiedzą, by najmłodsze
pokolenie wiedziało, że koniec
wojny nie oznaczał pełnej wolności,
że właściwie za honorową postawę
można było trafić na kilka lat do wię-
zienia, że nie było wolności słowa.
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1947 roku - wyroki wykonano.

W obronie kobiety
Ma 78 lat i cały czas poznaje historię swojej rodziny. Na po-
czątku bieżącego roku otrzymał kopie dokumentów, które po-
zwoliły zaznajomić się z wydarzeniami sprzed pięćdziesięciu
lat. Dziś tych, których można by było zapytać o to, jak to było
już nie ma, a kiedy byli, nie chcieli mówić, być może ze stra-
chu, a może dlatego, że to były zbyt przykre wspomnienia.

Potyczka plutonu Ludowego Wojska Polskiego z żołnierzami Armii Radzieckiej
na dworcu kolejowym w Lesznie w nocy z 27 na 28 maja 1947 r. była na dobrą
sprawę walką o suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej. Bo tak właśnie pojmowali
deklarowane wówczas oficjalnie wolność i suwerenność prości ludzie i zwykli oby-
watele. Tacy jak porucznik Jerzy Przerwa i jego żołnierze, kolejarze czy nawet mi-
licjant. Z perspektywy czasu widać, jak bardzo naiwnie. Wówczas jednak byli
przekonani, że są w we własnym kraju - powołani do ochrony i obrony współoby-
wateli, działali więc zgodnie z obowiązującymi przepisami i sumieniem. Za to prze-
konanie i wypełnianie służbowych obowiązków przyszło im zapłacić życiem i
więzieniem. Zostali w majestacie ówczesnego prawa przeklęci. Na marginesie ob-
chodów Roku Żołnierzy Wyklętych warto więc przypomnieć również ich tragiczny
los.

Eugeniusz Lis 17 września 2014 roku uczestniczył na dworcu w Lesznie w uro-
czystości odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci bohaterów z 1947 roku. Odbyła
się wówczas inscenizacja wydarzeń sprzed lat.

Eugeniusz Lis ustalił, że Zofia Rojuk została zesłana na Syberię. Po zwolnie-
niu z łagru nie mogła wrócić do Polski, zamieszkała na Ukrainie. Na początku lat
sześćdziesiątych przez Czerwony Krzyż odnalazła córkę, spotkały się więc po 21
latach rozłąki. Zofia Rojuk zmarła w 2000 r. 

Sąd Najwyższy zrehabilitował skazanych w 1990 roku. Proces odbywał się bez
rozgłosu, nieobecne na sali ofiary zbrodni sądowej reprezentowali obrońcy z
urzędu. 

Feliks Lis

Eugeniusz Lis
z żoną Anną


