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Radzieckim. Trudno o dobitniejszy przykład niż
wymiana terenów przygranicznych dokonana w
1951 r. Aż nie do wiary ile straciliśmy, oddając
bogate w węgiel „kolano Bugu” w zamian za
skrawek Bieszczad!

Jak doskonale wiecie, na mocy postanowień Wielkiej Trójki nasza
granica wschodnia została oparta w dużej mierze o linię Bugu. Wzdłuż
tej rzeki przebiegła ona również na Lubelszczyźnie. Właśnie tam
znajduje się interesujące nas „kolano Bugu”. Usytuowane jest ono w
trójkącie trzech rzek: Bugu, Sołokiji oraz Huczwy i z pozoru nie
wyróżnia się niczym szczególnym. Pozory jednak – jak to często bywa –
mylą. Sekret kryje się głęboko pod ziemią, a są nim bogate złoża
„czarnego złota”.

Wielki Brat daje i odbiera

Kiedy Wielka Trójka ustalała granice Polski, nikt jeszcze o tym skarbie
nie wiedział, dlatego też Józef Stalin lekką ręką oddał nam liczący 480
kilometrów kwadratowych obszar. Problem pojawił się kilka lat po
wojnie, kiedy to polscy geolodzy odkryli w „kolanie Bugu” bogate złoża
węgla kamiennego. Wtedy też „czerwony car” postanowił odebrać to,
co tak łaskawie nam „podarował”.

Oczywiście oficjalnie to strona polska wystąpiła o zmianę granic. Jak
pisze w swej książce „Polska od roku 1944. Najnowsza historia” Witold
Sienkiewicz, inicjatywę motywowano chęcią włączenia do terytorium
Polski wschodniego dorzecza górnego Sanu i wybudowania zbiornika
wodnego zapobiegającego powodziom, podobnym do tej z 1934 r.
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O ile sama idea budowy zbiornika była jak najbardziej uzasadniona, to
już poważne wątpliwości może budzić dziwna zbieżność pomiędzy
odkryciem złóż węgla, a faktem wystosowania owej oferty. A jeśli ktoś
jednak wierzy w czystość intencji władzy ludowej, wystarczy zadać
sobie proste pytanie: dlaczego niby przedmiotem wymiany miało stać
się akurat „kolano Bugu”? Przecież wspólnej granicy z Sowietami nam
nie brakowało.

Dodajmy, że na węglu sprawa się nie kończyła. Nie bez znaczenia był
również fakt, że przez „kolano Bugu” przebiegała linia kolejowa łącząca
Kowel i Włodzimierz Wołyński z Rawą Ruską oraz Lwowem. Zmuszało to
Rosjan – przynajmniej teoretycznie – do płacenia za tranzyt lub
jeżdżenia objazdami.

Co ciekawe, dbający o „dobro Polski” rodzimi komuniści trzymali całą
sprawę w tajemnicy przed społeczeństwem, które nic nie wiedziało o
prowadzonych rozmowach, sfinalizowanych ostatecznie 14 lutego
1951 r. w Moskwie.

Zgodnie z podpisaną wtedy umową oddaliśmy cztery gminy:
Krystynpol, Bełz, Chorobrow i Uhnów oraz fragmenty trzech kolejnych:
Waręża, Dołhobyczowa i Tarnoszyna.

W zamian otrzymaliśmy fragment przedwojennego powiatu leskiego,
obejmujący część dorzecza dolnego Sanu od Smolnika po Solinę z
Ustrzykami Dolnymi oraz wyczerpanymi złożami ropy.

Bogate w węgiel kolano Bugu w zamian za skrawek Bieszczad…
(mapa z książki: Witold Sienkiewicz, Polska od roku 1944, Demart
2011�.
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O korekcie granicy Polacy dowiedzieli się dopiero 22 maja 1951 r., czyli
na cztery dni przed ratyfikowaniem przez sejm umowy, która weszła w
życie 14 czerwca tegoż roku. Zaś samej wymiany terenów dokonano
kilka miesięcy później – 26 listopada 1951 r.

Jak komunistyczna władza ukradła Polakom 2/3 oszczędności?

Stan wojenny ’81 oczami rosyjskiego historyka

Polacy nie bali się Bieruta i Stalina. 300 strajków rocznie!

Połowa polskiego wydobycia węgla sprzed wojny!

Gdy tylko „kolano Bugu” znalazło się w granicach ZSRR, Sowieci
przystąpili do budowy szeregu kopalń, w wyniku czego w krótkim
czasie wydobywano tam aż 15 milionów ton węgla rocznie!

Dla porównania w roku 1936 w Polsce ogółem wydobywano około 30
milionów ton węgla kamiennego. Łatwo się domyślić, że na drobnej
zmianie przebiegu granicy straciliśmy prawdziwą fortunę. Jak wielką?

Zobacz również:

W ramach wymiany Polska otrzymała skrawek Bieszczad, gdzie w
latach 60. wybudowano zaporę wodną i sztuczny zbiornik na Solinie
(fot. Zuluanonymous; lic. CC ASA 3.0�.
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emeryt

Moja rodzina ze strony ojca też została wysiedlona w wyniku akcji H�T z
Uhnowa w 1951 roku.Zamieszkali w Chlebowie,20 km od Krosna
Odrzańskiego. Obecnie żyje chyba tylko jeden Pan,który pamięta tamte
przesiedlenia,ma 91 lat. W Chlebowie mieszka jeszcze wielu potomków
Uhnowiaków,ich dzieci i wnuki. Pozdrawiam Pana Kacpra z Krosna.

Odpowiedz

Anonim

W Gubinie mieszkają jeszcze mieszkańcy z Polanki koło Warężą. W
2016 byłem w Chorobrowie.
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Prawda historyczna

O te wymianę poprosił rząd Polski Stalin mimo wahań zgodził
się na tą wymianę, która dawała Polsce ogromne korzyści
gdyż zawsze był przyjacielem Polski a plany budowy zapory
były już przed wojną. Gdyby wyliczyć ile Polska dostała
kopalni po wojnie od ZSRR to są to Biliony dolarów
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wnuk

Czysty zysk dla Polski. Przypomnijmy – rok 1935 – kraj ZSRR – norma
wydobycia węgla 7 ton dziennie na górnika. Polska – 2021 – PGG –
wydobycie na górnika mniej niż 2 tony na zmianę……

Odpowiedz

J.P.L. Lubek

TO CZYSTE SWINSTWO BIERUTOWSKO�POLSKOKOMUNISTICZNE…
POLSKA MIALA PODWOJNIE WIECEJ ZADAC OD RUSKOW ZA TEN
DOBRY KAWALEK!
encyclopediasupreme.org/jp2/katyn
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