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Rewitalizacja rynku w Osiecznej

Zrehabilitowany po latach
- Miał Pan zaledwie szesnaście

lat, kiedy zakładaliście z kolegami
organizację dywersyjną?

- To sąd tak nazwał nasze chło-
pięce spotkania. Mówiąc szczerze w
sentencji wyroku określenie jest jesz-
cze mocniejsze. Uznano, że założy-
liśmy związek kontrrewolucyjny.
Tymczasem my spotykaliśmy się na
strzelnicy i dyskutowaliśmy o tym, co
tam kto usłyszał w domu, w radiu
„Wolna Europa”. Mówiło się, że może
znowu będzie wojna, że dzieje się
niedobrze. Ale przecież mieliśmy po
kilkanaście lat, tylko jeden z nas był
starszy. Dziś myślę, że to była taka
młodzieńcza zapalczywość, chęć im-
ponowania. Było nas zaledwie
ośmiu, w tym dwie dziewczyny. Cóż
to mogła być za kontrrewolucja?

- Ale przed sądem stanęliście
za konkretne przestępstwo?

- Wpadliśmy na pomysł, że trzeba
władzy zrobić na złość i w czymś
utrudnić im życie. No i wymyśliliśmy,
że przetniemy telefoniczny kabel,
żeby nie było łączności. Zrobiliśmy to
niedaleko cmentarza w Osiecznej.
Obcęgami przecięliśmy kabel i potem
zasypaliśmy dokładnie to miejsce.
Telefony na linii do Leszna i Kąko-
lewa rzeczywiście przestały działać.
Ale fachowcy szybko znaleźli usterkę
i ją naprawili. I to była cała nasza
wroga działalność.

- Przez rok nikt o tym nie wie-
dział?

- Ja wyjechałem do szkoły górni-

czej na Śląsk, a koledzy próbowali
jeszcze tu spotykać się, ale żadnej
innej akcji nie przeprowadzili. Myślę,
że zwyczajnie porzucili pomysły na
jakąkolwiek dywersję. Dlatego takim
szokiem dla mnie było, że gdy wróci-
łem na Wielkanoc do domu, przyszła
po mnie milicja. Aresztowali mnie
zaraz po świętach. Najpierw siedzia-
łem w Lesznie na UB, a potem przy
placu Kościuszki. Czworo nas posta-
wili przed sądem, poza mną Cze-
sława Hope, Kazimierza Cholewę i
Teresę Jeżyk.

- Do szkoły już Pan nie wrócił?
- Oczywiście, że nie. Nie wróci-

łem też do domu. Sąd wojskowy
oskarżył nas o dywersje przeciwko
Polsce Ludowej i o usiłowanie prze-
mocą zmiany ustroju w kraju. Oska-
rżenie było więc naprawdę poważne
i jeśli zestawić je z przeciętym kab-
lem, to nawet szokujące. Nasi ro-
dzice bardzo się tym martwili. No a
my, zamiast do szkół, czy do pracy
trafiliśmy do więzienia.

- Jaki był wyrok?
- Sześć lat pozbawienia wolności.

Siedziałem w więzieniu w Poznaniu,
Sosnowcu, najdłużej w Jaworznie, a
na końcu w Strzelcach Opolskich.
Jako więzień pracowałem w beto-
niarni i w kopalni. Po trzech latach
skorzystałem z amnestii i w maju
1956 roku wróciłem do Osiecznej.

- Trzy lata wyrwane z życio-
rysu?

- To zdarzenie naprawdę zmieniło

Kwiecień i maj zawsze przypominają Tadeuszowi Brylskiemu
z Osiecznej wydarzenie sprzed pół wieku. To wtedy jako
młody chłopak stanął przed sądem i trafił do więzienia. Aresz-
towano go tuż po świętach wielkanocnych w 1953 roku, a
zwolniono dzięki amnestii 2 maja, trzy lata później. O tamten
czas i wydarzenie, które zaważyło potem na życiu pana Ta-
deusza zapytaliśmy w kolejną rocznicę feralnego kwietnia.

Tadeusz Brylski odbiera nominację na porucznika rezerwy.
moje życie. Po pierwsze nie skoń-
czyłem szkoły, być może zdobyłbym
zawód, dobrą pracę. Orzeczeniem
sądu zostałem też na kilka lat pozba-
wiony praw obywatelskich. Awięc nie
mogłem na przykład iść do wojska,
głosować, na początku także znaleźć
pracy. Kto wie, jak potoczyłoby się
moje życie, gdyby mnie wtedy nie
uznano za wroga Polski Ludowej.
Dziś mogę tylko się nad tym zasta-
nawiać, choć przyznaję, że ludzie w
Osiecznej tak na mnie nie patrzyli.
Nikomu nie zrobiłem krzywdy, nikt nie
miał do mnie żalu. W końcu zatrud-
niono mnie, ożeniłem się, urodziły się
cztery moje córki. Nie narzekam na
los.

- Po latach doczekał się pan re-
habilitacji?

- Dopiero w 1992 roku sąd w Poz-
naniu unieważnił tamtem wyrok i
uznał, że nasze młodzieńcze poczy-
nania były związane z działalnością
na rzecz niepodległego bytu Państwa
Polskiego. Dostałem uprawnienia
kombatanta i osoby represjonowa-

nej. Mam też Legitymację Weterana
Walk o Niepodległość. Ale to
wszystko było prawie czterdzieści lat
później. Niestety takie to były czasy.
Władza lat pięćdziesiątych nie po-
zwalała na żaden przejaw niezado-
wolenia. Karała surowo nawet
nastolatków. Ale jakoś szedłem z tym
przez życie. A za pracę dostawałem
medale, wyróżnienia, Srebrny Krzyż
Zasługi. Przed rokiem odebrałem
Brązowy Medal „Za zasługi dla
obronności kraju” i awans na stopień
porucznika rezerwy. A dodam jesz-
cze, że wywalczyłem też odszkodo-
wanie finansowe za trzy lata
więzienia. Zawsze uważałem ten
wyrok za represję.

- Wspomina Pan często tamten
czas?

- Coraz mniej. Mam 73 lata, jes-
tem wdowcem. Cieszę się wnukami.
Chciałbym jak najdłużej być z ro-
dziną.

- Dziękuję za rozmowę.
HALINA SIECIŃSKA

Technik-masażysta
Iwona Lester
wykonuje masaże

lecznicze
przyjmuje w czwartki
godz 15.00-18.00 w
NZOZ "Medicus" w

Osiecznej
rejestracja pod nr
tel. 065 5350 576
Istnieje również

możliwość dojazdu
do domu pacjenta
tel. 697 297 849

Osiecki Rynek znów uległ rewitalizacji. Tym razem odnowiono jego pólnocno-zachodnią część to jest jezdnię
przy skwerze. Zarząd Dróg Powiatowych sfinansował położenie nowej warstwy asfaltowej przy przystanku au-
tobusowym. Nowy dywanik położony został również w części Rynku przy której znajduje się bank i restauracja.

Obecnie odcinek drogi gruntowej o długości ponad 200 metrów remontowany jest w Popowie Wonieskim,
wkrótce rozpocznie się też remont chodnika prowadzącego w kierunku letniska w Osiecznej.


