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Kolejni bohaterowie – ofiary reżimów
totalitarnych odzyskują tożsamość - Warszawa, 1
luty 2018
1 lutego 2018 r. w Pałacu Prezydenckim wręczono noty
identyfikacyjne rodzinom 22 ofiar totalitaryzmów. Wśród nich
znalazły się osoby, których szczątki zostały odnalezione w
marcu 2016 r. podczas prac prowadzonych przez IPN na terenie
Starego Grodkowa w woj. opolskim.

W uroczystości w Warszawie, w czasie której
wręczano  noty  identyfikacyjne  rodzinom
ofiar  totalitaryzmów,  głos  zabierali  Andrzej
Duda,  Prezydent  RP  i  dr  Jarosław  Szarek,
prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

– Do samego końca byli wierni złożonej przysiędze, walczyli o wolną i suwerenną Polskę –
mówił o żołnierzach polskiego podziemia niepodległościowego prezydent RP Andrzej Duda
w  czasie  uroczystości  ogłoszenia  nazwisk  kolejnych  zidentyfikowanych  ofiar  dwóch
totalitaryzmów.  Dzięki  zaangażowaniu  zespołu  naukowców  pod  przewodnictwem
wiceprezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka, a także licznych wolontariuszy, tożsamość
odzyskało kolejnych 22 polskich bohaterów.

–  W tych twarzach, w losach tych osób, zawarta jest dramatyczna historia Polski w połowie
XX wieku – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek, odwołując się do przedstawianych w
czasie uroczystości sylwetek zidentyfikowanych członków podziemia.

Jak  przypomniał,  niemiecka  okupacja  –  „czas  terroru  i  biologicznej  likwidacji  narodu
polskiego” – nie sprawiła, że Polacy przestali marzyć o suwerennej Ojczyźnie. Gdy okazało
się,  że  także  rok  1945 nie  przyniesie  upragnionej  wolności,  wielu  z  nich  postanowiło
walczyć z sowietyzacją kraju.

W uroczystości wzięli udział prok. Ewa Koj, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko  Narodowi  Polskiemu  w  Katowicach  oraz  pracownicy  katowickiego  pionu
Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

Relacja z uroczystości
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Noty identyfikacyjne rodzinom ofiar totalitaryzmów wręczali wspólnie prezes IPN oraz jego
zastępca  prof.  Krzysztof  Szwagrzyk.  Wśród  22  osób  odnalezionych  i  zidentyfikowanych
znalazły  się  cztery,  których  szczątki  odnaleziono  w  marcu  2016  r.  podczas  prac
prowadzonych przez IPN na terenie Starego Grodkowa:

Franciszek Konior pseud. „Rekin”

Urodził się 30 marca 1926 r. w miejscowości Cięcina w powiecie żywieckim. W latach 1945
– 1946 był żołnierzem zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka
Flame pseud. „Bartek” działającego na terenie pow. bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego
i pszczyńskiego. Został zamordowany w wyniku operacji „Lawina” przeprowadzonej przez
organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 r. Szczątki Franciszka Koniora ostały odnalezione
w marcu 2016 r. podczas prac prowadzonych przez IPN na terenie Starego Grodkowa w
woj. opolskim.

W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odebrała siostra Pani Cecylia Białożyt.

Józef Maślanka pseud. „Borsuk” ur. 6 października 1921 r. w Ciścu w powiecie
żywieckim

Karol Maślanka pseud. „Tygrys” ur. 22 października 1923 r. w Ciścu w powiecie
żywieckim

Obaj bracia byli w latach 1945 – 1946 żołnierzami zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych
pod dowództwem Henryka Flame pseud. „Bartek” działającego na terenie pow. bielskiego,
cieszyńskiego,  żywieckiego  i  pszczyńskiego.  Zostali  zamordowani  w  wyniku  operacji
„Lawina” przeprowadzonej przez organy bezpieczeństwa we wrześniu 1946 r. Zniszczone w
wyniku eksplozji szczątki jednego z braci Maślanków zostały odnalezione w marcu 2016 r.
w wyniku prac prowadzonych przez IPN na terenie Starego Grodkowa w woj. opolskim. Na
podstawie badań genetycznych nie można jednakże określić, do którego z braci Maślanków
należą zidentyfikowane szczątki.

W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odebrał Pan Piotr Drobny. Józef i  Karol byli braćmi
dziadka Pana Piotra.

Michał Pajestka pseud. „Leszczyna”

Urodził się 11 sierpnia 1925 r. w miejscowości Cisiec w powiecie żywieckim. W latach 1945
– 1946 był żołnierzem zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka
Flame pseud. „Bartek” działającego na terenie pow. bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego
i pszczyńskiego. Został zamordowany w wyniku operacji „Lawina” przeprowadzonej przez
organy  bezpieczeństwa  we  wrześniu  1946  r.  Zniszczone  na  skutek  eksplozji  szczątki
Michała Pajestki zostały odnalezione w marcu 2016 r. podczas prac prowadzonych przez
IPN na terenie Starego Grodkowa w woj. opolskim.

W imieniu rodziny notę identyfikacyjną odebrała bratanica Pani Maria Bednarz.
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