Zbigniew Kruk
Żołnierz Armii Krajowej i Sybirak

Opracowały: Zuzanna Tarnawska i Karolina Buczak

Jesteśmy uczennicami trzeciej klasy Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków
w Zamościu. Pana Zbigniewa Kruka poznałyśmy w klasie pierwszej na jednej
z najciekawszych lekcji historii, na której to byli obecni Sybiracy.
Pan Kruk opowiadał nam swoje dzieje związane z młodzieńczą walką
w Związku Walki Zbrojnej oraz deportacją na Sybir.
Dla nas młodych ludzi było to coś niewyobrażalnego, dlatego też uważamy,
iż losy tak wspaniałego bohatera naszej małej Ojczyzny nie powinny nigdy
zostać zapomniane.

Z życiorysu…
Zbigniew Kruk – major Armii Krajowej w stanie spoczynku. Urodził
się w 1926r. w Zaleszczykach (województwo tarnopolskie). Jego ojciec, Józef
Kruk był w Drugiej Rzeczpospolitej podoficerem Wojska Polskiego. Brał udział
w walkach z bolszewikami (m.in. nad Styrem i we Lwowie), a następnie
w kampanii wrześniowej i w walkach partyzanckich na Zamojszczyźnie. W tym
właśnie duchu umiłowania Ojczyzny był wychowany Zbigniew Kruk. Po
wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski, we wrześniu 1939 r. wraz z najbliższą
rodziną przyjechał do rodzinnej wsi ojca – do Łazisk (Gmina Skierbieszów).
Tutaj jego ojciec zawiązał pierwszą placówkę ZWZ - AK w Skierbieszowie
i Łaziskach. 4 kwietnia został zaprzysiężony i wstąpił do ZWZ - AK,
przyjmując pseudonim „Witek”. Tym samym wszedł w skład plutonu
podporucznika Henryka Kapłona ps. „Żuraw”. Jako dowódca drużyny brał
udział brał udział w wielu akcjach partyzanckich. 3 listopada 1944 r. został
aresztowany przez NKWD (w tym samym czasie co stryj Stanisław i Józef
Nieborak). Po sfałszowanym procesie skazano go na karę śmierci, którą
następnie zamieniono na 10 lat katorżniczych robót na Syberii. Do Polski wrócił
13 grudnia 1955 r. Obecnie jest Zastępcą Prezesa Oddziału Związku Sybiraków
w Zamościu i członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Zamość.

Wywiad Z Panem Zbigniewem Krukiem – Żołnierzem Armii Krajowej
i Sybirakiem
Pan Kruk.:(Pan Kruk zaczyna bardzo żartobliwie) Słucham sędziów...

Karolina: Co Panu najbardziej utkwiło w pamięci z okresu kiedy był Pan
zesłany?
Pan Kruk.: Ja byłem w łagrze, cały czas za drutami, skazany na karę śmierci
i we Lwowie siedziałem w więzieniu. W różnych obozach byłem, w kopalniach
węgla, tam też wszystko odrutowane ze strażą. Dziesięć lat przesiedziałem
i później wyszedłem na wolność ale jeszcze tam rok czasu mnie do Polski nie
puszczali, zaczęła się repatriacja i pracowałem nadal
w kopalni już jako wolny człowiek. Później zaczęła się repatriacja i puścili mnie
razem
z innymi do Polski. Dostaliśmy ubranie i dotarłem tu, do Zamościa, do rodziny,.
Zuzanna.: Czy czas łagodzi rany? Czy pamięta Pan szczegóły swoich przeżyć?
Pan Kruk: W pamięci utkwiło mi zdarzenie jak złapali mnie Niemcy w Starym
Zamościu. Złapali mnie za taką głupotę, bo ja tam z kuzynem szedłem zapoznać
się z taką jedną dziewczyną, siostrzenicą sołtysa. A tam Niemcy zorganizowali
zasadzkę. Cudownym losem uciekłem im z rąk do pobliskiego lasu. Strzelali za
mną. Mój kuzyn nie miał tyle szczęścia. Złapali go i zawieźli na rotundę i tam
zginął.
Pamiętam również taką sytuację jak na Syberii w kopalni pracowałem jako
elektryk
i przechodziłem obok ludzi, którzy pchali wagon z węglem. Był wysoki mróz,
tory były oblodzone i zaśnieżone. Było im ciężko. Pomyślałem, że im pomogę.
I tak szybko pchaliśmy ten wagon do takiej wywrotki obok, której stały
metalowe rusztowania. Oni byli przyzwyczajeni do tego, a ja nie i się
poślizgnąłem. Nogi wpadły mi w dół, tak, że nie mogłem się ruszyć, a te
rusztowania, ten olbrzymi ciężar, zaczął lecieć prosto na mnie.
I wtedy, nie wiem jakim sposobem, przefiknąłem się i to wszystko spadło obok
mnie… Cudem ocalałem. Takie miałem przeżycia., Innym razem, jak
pracowaliśmy koło samego Uralu, była taka sytuacja, że niedaleko od miejsca,
w którym stanęła nasza brygada, kobiety przebierały wyciągnięte z kopców
ziemniaki. Ja patrzę, a tam niektórzy z ruskich chłopców wzięli zabrali trochę
tych ziemniaków i myślę sobie: czego ja nie mogę? Przy tych kopcach stał
strażnik stał z karabinem w ręku ale odwrócony był tyłem do tego. Dziewczyny,
które pracowały przy tych ziemniakach narzucały mi trochę takich lepszych.
Schowałem je za pazuchę kufajki i chciałem iść z powrotem. I nagle słyszę głos

strażnika: Stój! Teraz mam cię prawo zastrzelić. Bo jak my tam pracowaliśmy
to były powstawiane takie kołki drewniane, za które nie można było wychodzić.
Kto je przekroczył od razu mógł być zastrzelony. Przede mną była woda
ze śniegiem i lodem i wartownik krzyknął: Kładź się! No to ja położyłem się
tam, a on w tym czasie namyślał się czy ma mnie zastrzelić, czy nie.
I tak leżałem przez pół godziny. W końcu jeden mój kolega powiedział:
Daruj
mu,
no
daruj
mu…
I
on
się
odwrócił,
a ja szybko wstałem i wróciłem do swoich. Takie to właśnie wypadki bywały.
No różnie to było.
Karolina: Jakie miał Pan plany na życie zanim został Pan zesłany na Syberię?
Pan Kruk: Ja byłem w wojsku, tu na terenie Zamojszczyzny. Człowiek nie
myślał o jakiś tam rozrywkach tylko, żeby walczyć z Niemcami. To właśnie
opisałem w mojej książce.
Zuzanna: No właśnie niedawno wydał Pan książkę. Co Pana skłoniło do
napisania tych wspomnień?
Pan Kruk: Co mnie skłoniło? Miałem kolegów broni, o których nikt już nie
pamięta i ku ich pamięci właśnie spisałem wspomnienia i wydałem tę książkę.
Karolina: Czy miał Pan chwile zwątpienia, czy też walczył Pan o przetrwanie
zawsze silnie
i zawzięcie?
Pan Kruk: Ja byłem młody – miałem 18 lat. Teraz jakbym się nad tym
zastanowił to faktycznie, zawsze biegłem szybko i człowiek się niczego nie bał
i szczęśliwie wszystko się skończyło. Myśmy chcieli żeby Polska była wolna
i Niemiec to był nasz wróg. Znaliśmy prawdę. Widzieliśmy co oni robili z nami,
jak męczyli się Polacy. Skoro oni strzelali do nas bez powodu, to myśmy litości
też nie mieli. Jak później szliśmy przez Ukrainę to nie strzelaliśmy do dzieci
i kobiet tylko do mężczyzn, a oni nie oszczędzali nikogo. Palili, mordowali…
Zuzanna: A co dodawało Panu siły?
Pan Kruk: Wiara, ze damy radę. Czasami się jadło, czasami nie. Pomagali nam
Polacy,
a myśmy przed Bożym Narodzeniem napadali na niemieckie sklepy mięsne,
zabijaliśmy świnie, kradliśmy je i rozdawaliśmy ludziom i sobie.
Karolina: Czy było Panu ciężko, kiedy Sybir był tematem zakazanym?

Pan Kruk: Nie opowiadało się tak o tym. Jak wróciłem tu do Zamościa to
pracowałem później jako elektryk na nowym mieście, ja nic nie mówiłem, a oni
nie pytali.
Zuzanna: Kiedy Pan wstąpił do związku Sybiraków?
Pan Kruk: To było gdzieś na początku 1989 roku.
Karolina: Jak Pan sądzi, czy byłby Pan dziś innym człowiekiem, gdyby nie
Sybir i ciężkie lata pańskiej młodości?
Pan Kruk: Może byłbym lepiej wykształcony, skończyłbym szkoły. Na pewno
bym się uczył. To były moje najlepsze lata!
Zuzanna: Jakie są Pana odczucia podczas uroczystości związanych z
Sybirakami, np. akademie z okazji święta naszej szkoły?
Pan Kruk: Cieszę się bardzo, że są, że jeszcze my żyjemy w wolnej Polsce i że
można urządzać takie spotkania. Zależy nam bardzo żeby młodzież wiedziała
jak najwięcej o tym, co się kiedyś wydarzyło.
Karolina: Czy spotkania z młodzieżą dają Panu satysfakcję i jak Pan reaguje na
zainteresowanie młodych ludzi Pańskimi przeżyciami?
Pan Kruk: Cieszę się bardzo i mam takie wrażenie, że jednak coś tam zostaje
po tych spotkaniach. Uczniowie zawsze słuchają z zainteresowaniem. Trzeba
właśnie o tym jak najwięcej mówić, pisać. Póki jeszcze można.
Zuzanna: Co powiedziałby Pan młodym ludziom na przyszłość?
Pan Kruk: Żeby wojny nie było, żebyście nigdy nie doznali tego co my. Takie
przeżycia rzutują na człowieku, na jego życiu i na zdrowiu.
Zuzanna i Karolina: Dziękujemy bardzo za poświęcony nam czas i za
odpowiedzi na nasze pytania.

Pan Zbigniew Kruk jest przyjacielem naszej szkoły i wzorem dla nas do
naśladowania. Mimo ciężkich przeżyć nie stracił pogody ducha i optymizmu.
Jest bohaterem, którego odwagę, oddanie i miłość do ojczyzny powinniśmy
naśladować.

Mapa przedstawiająca drogę Zbigniewa Kruka w czasie zesłania na Sybir.

Zaświadczenie wydane przez Prezesa Stowarzyszenia Memoriał, Michaiła
Rogaczewa, mówiące o pobycie Zbigniewa Kruka w łagrze Workucie.
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