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Wymiar sprawiedliwości w okresie PRL daleko odbiegał od ogólnie przyjętych 
standardów państwa demokratycznego. Komuniści, realizując leninowską ide-
ologię jedności władzy państwowej (wypierając monteskiuszowski trójpodział 
władzy), oparli go na nowym typie sądownictwa, w którym orzekali sędziowie 
w pełni dyspozycyjni wobec PZPR (zlikwidowano niezawisłość sędziowską), 
i tym samym wyrugowano monopol sądów na rozstrzyganie sporów prawnych.

W układzie państwa totalitarnego wymiarowi sprawiedliwości wyznaczono 
rolę organu wspierającego władzę, na początku w kształtowaniu nowego ustroju, 
a później w jego utrwalaniu. Najważniejszym zadaniem przez cały okres trwa-
nia Polski Ludowej była walka z przeciwnikami politycznymi.

W latach 40. i 50. minionego wieku komuniści przede wszystkim byli za-
interesowani siłowym przejęciem władzy, dlatego zbudowali aparat przemocy, 
w którym sądy powszechne, sądy wojskowe, specjalne oraz organy quasi-są-
dowe, ściśle współpracujące ze policją polityczną, przeprowadziły akcję wyeli-
minowania opozycji legalnej i nielegalnej.

Do realizacji tych zadań przyjmowano nowe prawo, które na początku z całą 
pewnością było uchwalane przez organy niemające demokratycznej legityma-
cji (KRN, PKWN). Dlatego należy zapytać o jego legalność. Przyjmowano je 
poprzez dekrety z mocą ustaw. Inną cechą charakterystyczną było penalizo-
wano czynów dotychczas nieznanych w polskim prawie jak na przykład chuli-
gaństwo. W radykalny sposób rozszerzono zakres stosowania kary śmierci oraz 
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dożywotniego więzienia. Tworzone prawo było skierowane przeciwko społe-
czeństwu. Na pierwszy plan wysunął się dekret o przestępstwach szczególnie 
niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, przyjęty najpierw 16 listopada 
1945 roku, a później zradykalizowany 13 czerwca 1946 roku – popularnie na-
zywany małym kodeksem karnym. Ten drugi zaostrzał zagrożenia karne. Był 
jednym z podstawowych narzędzi represji karnych w sprawach politycznych, 
z którego „władza ludowa” korzystała nie tylko przed 1956 rokiem, ale i później. 
Postępowania sądowe odbywały się w trybie doraźnym z udziałem ławników.

Sądownictwu wojskowemu na długie lata oddano pod jurysdykcję ludność 
cywilną w zakresie przestępstw przeciwko państwu i ustrojowi – ograniczając 
w ten sposób rolę sądownictwa powszechnego ze względu na zbyt łagodne, zda-
niem komunistów, „obchodzenie się” z przeciwnikami Polski Ludowej przez 
sędziów sądów powszechnych (często jeszcze z rodowodem z II RP).

„Niedoścignionym wzorcem” polskiego wymiaru sprawiedliwości w okre-
sie 1944-1989 był „sprawdzony wymiar sprawiedliwości Związku Radzieckiego”.

Na terenach Ziemi Lubuskiej polskie sądownictwo do 1950 roku zostało zor-
ganizowane w ramach Apelacji Wrocławskiej i Apelacji Poznańskiej. Podlega-
ło tym samym procesom co cały kraj. W momencie utworzenia województwa 
zielonogórskiego powołano Apelację Zielonogórską, a następnie na miejsce Są-
dów Apelacyjnych uruchomiono Sądy Wojewódzkie (1951). Podlegały im Sądy 
Powiatowe. Oprócz SW działały Wojewódzkie Urzędy Bezpieczeństwa Publicz-
nego, a oprócz SP – Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. Organy 
te miały za zadanie przeprowadzać śledztwa i przygotowywać akty oskarżenia, 
które prokuratorzy po zatwierdzeniu kierowali do sądów.

Procesy polityczne i wyroki, które w nich zapadały, miały charakter represji 
wymierzonej w przeciwników politycznych, dlatego należy je traktować jako 
działalność zbrodniczą.

Tadeusz Dzwonkowski
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Po zakończeniu działań wojennych i przyłączeniu do państwa polskiego ob-
szarów Śląska, wschodniej części Brandenburgii, Pomorza oraz Warmii i Ma-
zur przystąpiono na tych terenach do budowy zrębów polskiej administracji. 
Tworzono także struktury sądownictwa, początkowo w zasadzie opierając się 
na siatce sądownictwa niemieckiego. Polskie sądy starano się lokować przede 
wszystkim w tych miastach, w których przed 1945 rokiem funkcjonowały sądy 
niemieckie.

W wykazie sądów i prokuratur zamieszczonym w publikacji Wymiar Spra-
wiedliwości w Odrodzonej Polsce 22 VII 1944-22 VII 19451 wskazano, że na obsza-
rze dzisiejszego województwa lubuskiego funkcjonują lub będą funkcjonować 
należące do apelacji wrocławskiej: Sąd Okręgowy w Gubinie, do którego okrę-
gu należały m.in. sądy grodzkie w Sulechowie, Forst, Gubinie, Krośnie, Lub-
sku, Świebodzinie, Żarach oraz Sąd Okręgowy w Głogowie, do którego okręgu 
miał należeć m.in. Sąd Grodzki w Zielonej Górze. W apelacji poznańskiej pla-
nowano utworzenie Sądu Okręgowego w Gorzowie z Wydziałem Zamiejsco-
wym w Międzyrzeczu. Warto podkreślić, że przed 1945 rokiem w Gorzowie, 
Gubinie, Międzyrzeczu i Głogowie funkcjonowały niemieckie sądy krajowe, 
również sądy grodzkie ulokowano w tych samych miastach, w których przed 

1 Wymiar Sprawiedliwości w Odrodzonej Polsce 22 VII 1944-22 VII 1945, Warszawa 1945, 
s. 111-121.

Karol Siemaszko

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
karolsiemaszko@wp.pl

Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy państwa z 13 czerwca 1946 roku 

(tzw. mały kodeks karny) świetle orzecznictwa 
Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (1946-1950)
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1945 rokiem funkcjonowały sądy obwodowe. Było to zrozumiałe, wykorzysty-
wano bowiem w ten sposób już istniejącą, poniemiecką infrastrukturę sądową.

W czerwcu 1945 roku podjęto pierwsze kroki mające na celu stworzenie 
struktur polskiego sądownictwa w Zielonej Górze, wtedy to przybył do miasta 
sędzia Ignacy Kozłowski, jednakże z uwagi na incydent z szabrownikami wró-
cił do Poznania2. Pierwotnie nie planowano powołania w Zielonej Górze sądu 
okręgowego, rozważano natomiast utworzenie wydziału zamiejscowego Sądu 
Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim bądź w Poznaniu3. Wydział ten miał 
obejmować swoją właściwością miejscową okręgi sądów grodzkich w Gubinie, 
Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Zielonej Górze i Konotopie4.

Trudno ustalić, czy rzeczywiście w Zielonej Górze początkowo funkcjonował 
jedynie wydział zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gorzowie bądź w Poznaniu, 
niemniej w literaturze wyrażono stanowisko, iż do 2 listopada 1945 roku zielo-
nogórski sąd działał jako wydział zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu5.

Ostatecznie na obszarze dzisiejszego województwa lubuskiego powołano 
do życia trzy sądy okręgowe. W Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze oraz 
w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli6. Formalnie sądy te powołano na mocy 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 czerwca 1949 roku o utworze-
niu Sądów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, 
Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyj-
nych7. W rzeczywistości działały one jednak już znacznie wcześniej, od dru-
giej połowy 1945 roku. Wyszczególniono je bowiem w spisie sądów i prokura-
tur Rzeczypospolitej opublikowanym w „Dzienniku Urzędowym Ministerstwa 
Sprawiedliwości” z 1 grudnia 1945 roku8.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze do 1950 roku należał do okręgu Sądu Ape-
lacyjnego w Poznaniu. Wraz z utworzeniem Sądu Apelacyjnego w Zielonej Gó-

2 T. Dzwonkowski, Powiat zielonogórski w latach 1945-1948. Zarys dziejów politycznych, 
Warszawa 1997, s. 48.

3 Sprawozdanie Józefa Stachurskiego delegata do spraw organizacji sądownictwa polskiego 
w Zielonej Górze z 12.08.1945 r., Archiwum Państwowe w Zielonej Górze [dalej jako AP ZG], 
sygn. Akt 89/433/24, k. 2.

4 Ibidem.
5 R. Zaradny, Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945-1975, Zielona Góra 2009, 

s. 247.
6 Błędnie zatem podaje E. Ozga-Świetlik w artykule Zarys Historii Lubuskiego Wymia-

ru Sprawiedliwości, „Studia Zielonogórskie” 2005, nr 11, s. 149-159, że tuż po zakończeniu 
II wojny światowej na obszarze tzw. Ziemi Lubuskiej działały dwa sądy okręgowe – w Gu-
binie oraz w Głogowie.

7 Dz.U. z 1949 r., Nr 36, poz. 270.
8 Spis sądów i prokuratur Rzeczypospolitej, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawie-

dliwości”, R. 1945, nr 1 s. 16.
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rze w lipcu 1950 roku włączono go do okręgu tego nowo powołanego sądu ape-
lacyjnego9. Zielonogórski sąd okręgowy obejmował swoją właściwością okręgi 
sądów grodzkich w Gubinie, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie i Zielonej Gó-
rze10. Nie uruchomiono sądu grodzkiego w Konotopie, a siedzibą sądu grodz-
kiego, obejmującego właściwością powiat sulechowsko-świebodziński, został 
Świebodzin, a nie, jak wcześniej planowano, Sulechów. Okręg Sądu Okręgowego 
w Zielonej Górze obejmował zatem centralną część dzisiejszej ziemi lubuskiej.

Istotnym problemem w funkcjonowaniu Sądu Okręgowego w Zielonej Gó-
rze była niewystarczająca obsada kadrowa. W maju 1946 roku w sądzie tym pra-
cowało dwóch sędziów okręgowych – Józef Stachurski i Stanisław Matczyński 
oraz jeden sędzia grodzki delegowany do sądu okręgowego – Wiktor Dmoszyń-
ski11. Obsadę kadrową zielonogórskiego sądu okręgowego miało stanowić wedle 
planów sześciu sędziów: prezes, wiceprezes, sędzia śledczy i trzech sędziów12.

W 1948 roku obsadę kadrową zielonogórskiego sądu okręgowego stanowi-
li pełniący obowiązki prezesa sędzia Stanisław Matczyński13, a także sędziowie 
Jan Meysner, Alojzy Kuźdowicz, Władysław Fiebig, Edmund Wierzchowski, 
Alfons Lisewski. Nieobsadzone pozostawały stanowiska wiceprezesów14, nie 
obsadzono również etatu sędziego śledczego15.

Początkowo zielonogórski sąd okręgowy składał się jedynie z trzech wy-
działów: karnego, cywilnego oraz rejestrowego16. Przewodniczącym wydziału 
karnego był sędzia S. Matczyński17. W początkowym okresie funkcjonowania 

9 § 10 pkt a Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 6 lipca 1950 r. o utworzeniu Są-
dów Apelacyjnych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze oraz o ustaleniu okręgów Sądów 
Apelacyjnych w Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu i Warsza-
wie, Dz.U. z 1950 r., Nr 28, poz. 265.

10 § 60 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 czerwca 1949 r. o utworzeniu Są-
dów Apelacyjnych w Białymstoku, Gdańsku, Kielcach, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie, Szcze-
cinie i Wrocławiu oraz o ustaleniu okręgów Sądów Apelacyjnych, Dz.U. z 1949 r., Nr 36, 
poz. 270.

11 K. Siemaszko, Trudne początki. Organizacja Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w pierw-
szych latach po zakończeniu II wojny światowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2016, 
t. LXVIII, z. 2, s 186.

12 Ibidem.
13 Powołany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dniem 7 grud-

nia 1945 r., wcześniej sędzia Sądu Grodzkiego w Krotoszynie, por. Dz.Urz. Min. Sprawiedliwo-
ści, nr 1/1945.

14 Protokół trzeciej wizytacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przeprowadzonej w dniach 
2-5 listopada 1948 r., sygn. akt AP ZG 89/433/28, k. 89.

15 Ibidem.
16 Protokół wizytacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przeprowadzonej w dniach 20.05.-

25.05.1946 r., sygn. akt AP ZG 89/433/28, k. 3.
17 Ibidem, k. 8.
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sądu nie powołano także odrębnego wydziału do rozpoznawania spraw doraź-
nych. Jedynie w ramach wydziału karnego funkcjonował sąd doraźny, któremu 
przewodniczył S. Matczyński, nie utworzono także specjalnego wydziału roz-
poznającego sprawy o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie od-
budowy państwa, choć wymagał tego przepis art. 35 ust. 4 dekretu o przestęp-
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa z 16 listo-
pada 1945 roku18. Jednak już w listopadzie 1948 roku funkcjonowało w Sądzie 
Okręgowym w Zielonej Górze pięć wydziałów: I cywilny, II karny ogólny, III 
karno-skarbowy, IV doraźny i wydział V dla przestępstw szczególnie niebez-
piecznych w okresie odbudowy państwa19.

Do właściwości sądów okręgowych należały oprócz spraw o przestępstwa 
przewidywane przez Kodeks karny z 1932 roku także sprawy o przestępstwa 
szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa przewidywane przez 
dekret z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy państwa (tzw. mały kodeks karny – m.k.k.). W istocie do 
właściwości rzeczowej sądów powszechnych należały rozdziały II i III wspo-
mnianego dekretu, natomiast przestępstwa przewidziane przez przepisy roz-
działu I przekazano do właściwości sądów wojskowych. W latach 1946-1949 
sprawy te rozpoznawały w I instancji sądy okręgowe, w okresie od 1 lipca 1949 
roku do 31 grudnia 1950 roku zaś w sprawach z rozdziału II i art. 39 m.k.k. oraz 
41 m.k.k. sądami właściwymi w I instancji były sądy apelacyjne.

Dekret z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie niebezpiecz-
nych w okresie odbudowy państwa20 składał się z 72 artykułów podzielonych 
na pięć rozdziałów. Trzy pierwsze „przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu pu-
blicznemu”, „przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” oraz „przestęp-
stwa przeciwko interesom gospodarczym państwa” zawierały typy czynów za-
bronionych. Rozdział IV zawierał m.in. przepisy szczegółowe regulujące cho-
ciażby kwestie odpowiedzialności karnej urzędników oraz przepisy dotyczące 
stosowania kar dodatkowych czy stosowania części ogólnej Kodeksu karne-
go Wojska Polskiego. Rozdział V zawierał przepisy proceduralne wprowadza-
jące postępowanie szczególne w sprawach o przestępstwa szczególnie niebez-
pieczne w okresie odbudowy państwa rozpoznawane przez sądy powszechne.

Przechodząc do zagadnienia prawa formalnego, należy wskazać, że dekret 
wprowadzał nowe, odchodzące od rozwiązań przyjmowanych w międzywojen-
nej procedurze karnej, zasady postępowania w sprawach o przestępstwa przezeń 

18 Dz.U. z 1945 r., Nr 3, poz. 300.
19 Protokół trzeciej wizytacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze…, k. 90.
20 Dz.U. z 1946 r., Nr 30, poz. 192.
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przewidywane, tak dalece idące, że uzasadnione jest twierdzenie o szczególnym 
trybie postępowania karnego przed sądami powszechnymi w sprawach o prze-
stępstwa przewidywane przez mały kodeks karny21. Zgodnie z jego przepisa-
mi postępowanie przygotowawcze prowadziły organy bezpieczeństwa publicz-
nego, o ile wcześniej nie zostało ono wszczęte przez prokuratora wojskowego 
w wypadku spraw należących do właściwości sądów wojskowych lub przez pro-
kuratora w wypadku spraw należących do właściwości sądów powszechnych.

Dekret likwidował instytucję sędziego śledczego. Wszystkie jego uprawnie-
nia przyznawał prokuratorowi. Ofi cerom śledczym bezpieczeństwa publiczne-
go przyznawał uprawnienia sędziego, z wyjątkiem prawa do wydawania po-
stanowień w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, wszczę-
cia śledztwa, przedłużenia tymczasowego aresztowania, przepadku kaucji lub 
ściągnięcia sumy poręczenia majątkowego. Nowością było wprowadzenie do 
polskiego procesu karnego składów ławniczych w postępowaniu w sprawach 
przewidywanych przez mały kodeks karny. Sąd I instancji orzekał w składzie 
jeden sędzia i dwóch ławników.

Dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
państwa z 13 czerwca 1946 roku wprowadzał również zmiany w postępowaniu 
odwoławczym. Sprawy o przestępstwa objęte małym kodeksem karnym były 
rozpoznawane w postępowaniu dwuinstancyjnym, w przeciwieństwie do spraw 
rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania karnego z 1928 
roku. Od wyroku sądu okręgowego zapadłego w sprawie o przestępstwo prze-
widziane dekretem służyła kasacja do Sądu Najwyższego. Niemniej nie była 
to kasacja w czystej postaci, ponieważ wskutek zniesienia apelacji i w związku 
z tym konieczności merytorycznej kontroli wyroków sądów I instancji sąd ka-
sacyjny mógł orzekać co do istoty.

Oprócz swoistej kasacji przepisy małego kodeksu karnego przyznawały Są-
dowi Najwyższemu uprawnienie do uchylenia wyroku sądu I instancji nieza-
leżnie od wniosku strony, o ile Sąd Najwyższy poweźmie poważne wątpliwo-
ści co do prawidłowości ustaleń faktycznych będących podstawą zaskarżonego 
wyroku. Instytucja ta stała się pierwowzorem rewizji nadzwyczajnej.

Część spraw o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudo-
wy państwa była rozpoznawana także w postępowaniu doraźnym, a więc zgod-
nie z przepisami dekretu z 16 listopada 1945 roku o postępowaniu doraźnym22.

21 L. Schaff , Proces karny w Polsce Ludowej. Zarys wykładu zasad ogólnych, Łódź 1952, 
s. 244.

22 Dz.U. z 1945 r., Nr 53, poz. 301.
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W zespole archiwalnym Sądu Okręgowego w Zielonej Górze nie zachowa-
ły się repertoria sądowe. Niemniej na podstawie zachowanych protokołów wi-
zytacji zielonogórskiego sądu jest możliwe, przynajmniej częściowe, ustalenie 
wpływu spraw o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy 
państwa w latach, w których prowadzono poszczególne wizytacje.

Do najczęściej rozpoznawanych spraw o przestępstwa przewidziane przepi-
sami tzw. małego kodeksu karnego należały sprawy o popełnienie czynów za-
bronionych przewidzianych w art. 43 m.k.k. i art. 44 m.k.k. Artykuł 43 m.k.k. 
wprowadzał penalizację przywłaszczenia lub zaboru w celu przywłaszczenia 
mienia ruchomego pozbawionego należytej opieki w związku z wojną lub in-
nego nadzwyczajnego zdarzenia. Przepis §1 art. 43 przewidywał zagrożenie dla 
sprawcy karą więzienia, co umożliwiało orzeczenie jej w przedziale od 6 mie-
sięcy do 15 lat. W §2 art. 43 m.k.k. wskazano, że w przypadku mniejszej wagi 
sąd mógł nadzwyczajnie złagodzić karę. Natomiast przepis art. 44 m.k.k. wpro-
wadzał zakaz wywozu mienia ruchomego z obszaru tzw. ziem odzyskanych. 
Przestępstwo to było zagrożone karą więzienia do lat 3 i grzywną, a w wypad-
ku mierniejszej wagi sąd mógł orzec karę aresztu lub grzywny. Jednocześnie 
należy zauważyć, że komentowany przepis zawierał normę blankietową, jej wy-
pełnienie było uzależnione od wydania przez ministra ziem odzyskanych od-
powiedniego rozporządzenia zawierającego katalog ruchomości objętych za-
kazem wywozu z obszaru ziem zachodnich. Rozporządzenie takie zostało wy-
dane dopiero 17 lutego 1948 roku23. Do tego czasu wywóz mienia ruchomego 
z tzw. ziem odzyskanych nie był czynem karalnym. Takie stanowisko podzie-
lał również Sąd Okręgowy w Zielonej Górze24.

Ogółem za przestępstwo szabrownictwa przewidywanego w art. 43 m.k.k. 
w 1947 roku skazano w Zielonej Górze 26 osób25. O niewielkiej skali wykrywal-

23 Dz. U. z 1948 r., Nr 11, poz. 82, Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 17 lu-
tego 1948 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z Ziem Odzyskanych, zmienione 
rozporządzeniem Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 14 września 1948 roku o zmianie rozpo-
rządzenia z dnia 17 lutego 1948 r. w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z Ziem Odzy-
skanych (Dz.U. z 1948 r., Nr 49, poz. 375) zostało zastąpione rozporządzeniem Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 3 stycznia 1951 r.  w sprawie zakazu wywozu mienia ruchomego z Ziem Odzyska-
nych (Dz.U. z 1951 r., Nr 2, poz. 11), ograniczającym wspomniany zakaz tylko do poniemieckich 
maszyn, urządzeń i narzędzi technicznych, które nie były w posiadaniu jednostek gospodarki 
uspołecznionej lub nadawały się do innych celów niż wyłączne zastosowanie w gospodarstwie 
domowym. Zupełne uchylenie ograniczeń związanych z wywozem ruchomości z obszarów Ziem 
Odzyskanych nastąpiło wraz z wejściem w życie nowego Kodeksu karnego z 1969 r.

24 Pismo prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Po-
znaniu, sygn. akt AP ZG 89/433/5, k. [b.p.a.].

25 Protokół trzeciej wizytacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze…, [k.b.p.].
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ności tego rodzaju przestępstw świadczy także to, że w 1947 roku zielonogór-
ski sąd skazał za przestępstwa ogółem 708 osób. Stan ten poprawił się w 1948 
roku, kiedy to za szabrownictwo skazano 126 osób26. Jednocześnie w 1947 roku 
nie skazano żadnej osoby za przestępstwo wywozu mienia z obszaru ziem za-
chodnich z uwagi na brak wspomnianego już rozporządzenia ministra ziem 
odzyskanych27. Niemniej już w 1948 roku za popełnienie tego typu czynu za-
bronionego skazano 39 osób.

Jednocześnie zaznaczenia wymaga, że postępowanie w części spraw o prze-
stępstwa szabru i wywozu ruchomości z obszaru ziem zachodnich zostało umo-
rzone na podstawie ustawy z 22 lutego 1947 roku o amnestii28. Do tego rodzaju 
spraw należały m.in.sprawy o sygnaturach V K 5/47 do V K 18/47 o przestęp-
stwa z art. 43 i 44 m.k.k. oraz sprawa V K 20/47 o przestępstwo z art. 44 m.k.k.29 
Umorzono również sprawy o przestępstwa z art. 43 i 44 m.k.k. o sygnaturach 
V K 22/47 do VK 25/47.

Natomiast w 1947 roku kary więzienia zapadły w sprawach V K 2/47 o prze-
stępstwo z art. 43 § 1 m.k.k. – orzeczono karę 6 miesięcy więzienia, w sprawie 
V K 3/47 o przestępstwo z art. 45 pkt 1 m.k.k. orzeczono karę 1 roku więzie-
nia, w sprawie V K 4/47 za przestępstwo z art. 43 § 1 m.k.k orzeczono wobec 
oskarżonych kary 1 roku więzienia, 1 roku i 2 miesięcy więzienia oraz 6 mie-
sięcy więzienia.

Przykładem tego typu spraw jest także postępowanie o sygnaturze V K 42/48 
przeciwko K.P. i nieletniemu M.R., oskarżonym o to, że w grudniu 1947 roku 
w Węgrzyńcu w powiecie świebodzińskim, działając wspólnie i w porozumie-
niu, zabrali w celu przywłaszczenia dwoje wrót do stodoły, stanowiących wła-
sność Skarbu Państwa, a niezabezpieczone należycie z uwagi na wojnę. Czyn 
obu oskarżonych zakwalifi kowano jako przestępstwo z art. 43 § 2 m.k.k., a więc 
przypadek mniejszej wagi.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uznał oskarżonego K.P. winnym popełnie-
nia zarzucanego mu czynu i skazał na karę 2 tygodni aresztu. W odniesieniu 
do nieletniego M.R. sąd uznał, że współdziałał on w dokonaniu przestępstwa 
z pełną świadomością, dlatego też uznał go winnym popełnienia czynu z art. 
27 k.k. w związku z art. 43§2 m.k.k., a więc pomocnictwa do przestępstwa tzw. 

26 Ibidem.
27 Dz.U. z 1948 r., Nr 11, poz. 82.
28 Dz.U. z 1947 r., Nr 20, poz. 78.
29 Protokół z II wizytacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, sygn. akt AP ZG 89/433/28, 

[k.b.p.].
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szabru i na podstawie art. 71 k.k. zastosował wobec niego środek wychowaw-
czy w postaci oddania pod dozór rodziców30.

Podobny charakter miało postępowanie w sprawie V K 44/48 przeciwko 
W.W. oskarżonemu o to, że na przełomie 1947 i 1948 roku w Konotopie zabrał 
w celu przywłaszczenia z kościoła ewangelickiego i z budynku przeznaczonego 
na przedszkole pozbawionych należytej opieki w związku z wojną organy, ław-
ki, ramy okienne, podłogi i deski ze schodów, które następnie porąbał na opał. 
Czyn W.W. zakwalifi kowano jako przestępstwo z art. 43§1 m.k.k. Sąd Okręgo-
wy uznał oskarżonego winnym popełnienia zarzucanego czynu i skazał go na 
karę 2 lat więzienia31.

O popełnienie przestępstwa wywozu mienia ruchomego z ziem odzyska-
nych, tj. czyn, którego znamiona opisano w art. 44 m.k.k., byli podejrzani bra-
cia P. W akcie oskarżenia skierowanym do zielonogórskiego sądu okręgowego 
wskazano, że w czerwcu 1947 roku wspólnie i w porozumieniu wywieźli z po-
wiatu świebodzińskiego bez zezwolenia jedną żniwiarkę. Sąd Okręgowy w Zie-
lonej Górze uznał obu oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanego im 
czynu i uznając go za przypadek mniejszej wagi, każdego ze sprawców skazał 
na karę grzywny po 1000 zł32.

Do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze wpływały także inne sprawy o prze-
stępstwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa. Niewątpli-
wie najwięcej kontrowersji budzą współcześnie sprawy o przestępstwo rozpo-
wszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić interesom państwa 
istotną szkodę (czyli tzw. szeptankę) oraz lżenie ustroju państwa.

Znamiona przestępstwa szeptanki zostały opisane w art. 22 m.k.k. Zgodnie 
z brzmieniem tego przepisu karze więzienia do lat 5 lub aresztu podlegał ten, 
kto rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę intere-
som państwa polskiego bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów. W wy-
padku przestępstwa szeptanki, odmiennie niż to było w wypadku przedwojen-
nych regulacji, znamiona tego typu czynu zabronionego były zrealizowane tak-
że w wypadku niepublicznego rozpowszechniania fałszywych wiadomości33. 
Sąd Najwyższy stał na stanowisku, że znamię rozpowszechniania jest spełnio-

30 Protokół trzeciej wizytacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze…, [k.b.p.].
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 K. Siemaszko, W trudnym okresie odbudowy państwa. Tak zwany mały kodeks karny 

w świetle orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946-1950, Warszawa 2015, 
s. 115.
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ne także wówczas, gdy sprawca przekazuje fałszywą wiadomość kilku osobom 
w pewnych odstępach czasu34.

Drugim typem przestępstwa o charakterze politycznym, który był przed-
miotem orzecznictwa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, było przestępstwo 
lżenia ustroju państwa przewidziane w art. 29 m.k.k. Zgodnie z brzmieniem 
przywołanego przepisu kto publicznie lży, wyszydza lub poniża ustrój państwa 
albo pochwala faszyzm lub też jakąkolwiek jego odmianę albo zbrodnie faszy-
stowskie lub też publiczne nawołuje do ich popełnienia bądź do wprowadze-
nia w Polsce instytucji o celach faszystowskich, naraża się na karę więzienia do 
lat 10. Przedmiotem działania sprawcy tego typu czynu zabronionego był ów-
czesny ustrój Polski rozumiany w sposób bardzo szeroki nie tylko jako ustrój 
polityczny, ale także społeczny i gospodarczy, oparty m.in. na reformie rolnej, 
gospodarce społecznej, nacjonalizacji przemysłu35. Równie szeroko rozumia-
no wskazane w przepisie art. 29 m.k.k. pojęcia faszyzmu. Obejmowano nim nie 
tylko ustrój III Rzeszy, Włoch, ale także przedwrześniowej Polski, Węgier, Ru-
munii oraz regulacje ustrojowe Wielkiej Brytanii czy USA36.

Zielonogórski Sąd Okręgowy w 1947 roku rozpoznał przynajmniej jedną 
sprawę o przestępstwo z art. 29 m.k.k., w której orzeczono karę przekraczającą 
1 rok więzienia37. Niewiele więcej tego rodzaju spraw rozpoznano w 1948 roku, 
były to bowiem co najmniej 2 sprawy o przestępstwo z art. 29 m.k.k., w któ-
rych orzeczono kary mieszczące się w przedziale od 6 miesięcy do 1 roku wię-
zienia, przy czym, jak wynika z protokołu wizytacji, w obu tych sprawach za-
wieszono wykonanie kary38.

W przypadku spraw o przestępstwo szeptanki w protokole wizytacji wska-
zano, że w 1947 roku sąd w Zielonej Górze rozpoznał trzy sprawy tego rodzaju, 
w dwóch orzeczono karę do 3 miesięcy więzienia, a w jednej powyżej 3 miesię-
cy więzienia, jednakże jej wykonanie zostało zawieszone39. W 1948 roku rów-
nież rozpoznano dwie sprawy dotyczące popełnienia tego typu czynu zabronio-
nego, przy czym wymierzono w jednym wypadku karę do 3 miesięcy więzie-
nia, a w drugim ponad rok więzienia40. Ponadto należy dodać, że w 1947 roku 

34 Ibidem, s. 116.
35 Ibidem, s. 185.
36 Ibidem, s. 186.
37 Protokół trzeciej wizytacji Sądu Okręgowego w Zielonej Górze…, [k.b.p.].
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.



18 Karol Siemaszko

sprawa o sygnaturze V K 1/47 o przestępstwo z art. 22 m.k.k. została umorzo-
na na podstawie przepisów wspomnianej ustawy o amnestii41.

Przykładem sprawy o przestępstwo lżenia ustroju państwa z art. 29 m.k.k. 
jest postępowanie prowadzone w sprawie nauczyciela J.M., tymczasowo aresz-
towanego w toku postępowania przygotowawczego. J.M. oskarżono o to, że 
7 maja 1950 roku w czasie zabawy w Gospodzie nr 1 w Zielonej Górze miał pu-
blicznie lżyć ustrój państwa polskiego, wypowiadając się o nim w sposób po-
wszechnie uznany za obelżywy42. W sprawie przesłuchano dwóch świadków 
S.N. i Z.M. Pierwszy z nich zeznał, że nie słyszał, aby oskarżony swoimi wypo-
wiedziami w czasie zabawy lżył ustrój państwa, natomiast Z.M. potwierdził, że 
oskarżony używał obelżywych słów na określenie ówczesnego ustroju Polski. 
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze nie dał jednak wiary zeznaniom Z.M., pod-
kreślając, że jest on alkoholikiem i nawet na rozprawę przybył pod wpływem 
alkoholu. Sąd uznał, że zeznania Z.M., niekorzystne dla oskarżonego, mogą być 
podyktowane zemstą świadka za odmowę poczęstowania wódką lub piwem43. 
W konsekwencji powyższych rozważań Sąd Okręgowy w Zielonej Górze unie-
winnił oskarżonego od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 29 m.k.k., tj. lże-
nia ustroju państwa.

Inną tego rodzaju sprawą była sprawa J.B., która 17 października 1947 roku 
w majątku państwowym Swarzynice miała lżyć ustrój państwa. Jak wynika 
z meldunku dyrektora szkoły, rodzice dzieci uchwalili, że dzieci po zajęciach 
szkolnych mają się udać do jednego z majątków państwowych i pracować tam 
przy zbiorach ziemniaków i buraków, a dochód z tej pracy miał być przeznaczo-
ny na odbudowę Warszawy. Widząc swoje dzieci pracujące na polu, J.B. miała 
powiedzieć do nauczycieli „katy dzieci”, do kierownika szkoły zaś „pan jest nie-
mieckim katem moich dzieci”. Kiedy kierownik próbował uspokoić J.B., mia-
ła doń powiedzieć, że jest „katem i buduje kołchozy”, a ona nie pozwoli, aby jej 
dzieci budowały kołchozy. Użyła również obelżywego słowa, mówiąc „sr… na 
taką demokrację i taką Polskę demokratyczną”. Podejrzana nie przyznała się 
do wypowiedzenia wyżej przytoczonych słów, podkreśliła, że poszła na pole, 
ponieważ jej dzieci były zbyt lekko ubrane, nadto miała powiedzieć kierowni-
kowi szkoły tylko, że jest bez serca, żeby trzymać dzieci na polu bez jedzenia. 
Akt oskarżenia wniesiono do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze 30 listopa-
da 1947 roku. W wyroku z 18 stycznia 1949 roku sąd uznał J.B. winną popełnie-

41 Ibidem.
42 Sąd Okręgowy w Zielonej Górze. Wydział Prezydialny, sygn. akt AP ZG 89/433/5, [k.b.p.].
43 Ibidem.
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nia przestępstwa z art. 29 m.k.k. i skazał na karę 6 miesięcy więzienia w zawie-
szeniu jej wykonania na 2 lata. Od powyższego wyroku nie wnoszono kasacji.

W świetle poczynionych ustaleń należy wskazać, że w orzecznictwie Sądu 
Okręgowego w Zielonej Górze dominującą część spraw o przestępstwa przewi-
dywane przez dekret z 13 czerwca 1946 roku o przestępstwach szczególnie nie-
bezpiecznych w okresie odbudowy państwa były sprawy dotyczące tzw. szabru 
i wywozu mienia ruchomego z obszaru ziem zachodnich, czyli typy czynów za-
bronionych, których znamiona opisano w art. 43 i 44 m.k.k. Jest to okoliczność 
dość typowa, szczególnie dla sądów, które obejmowały swoją właściwością te-
rytorialną obszary tzw. ziem odzyskanych. Przykładowo, w zespole archiwal-
nym Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim zachowały się aż 144 spra-
wy o tego rodzaju przestępstwa, co stanowi 14% wszystkich zachowanych spraw 
gorzowskiego sądu z lat 1945-195044. Niemniej również w wypadku orzecznic-
twa innych sądów okręgowych, których właściwość miejscowa obejmowała ob-
szary należące przed 1945 rokiem do państwa polskiego, odsetek spraw o prze-
stępstwo wywozu mienia ruchomego z obszaru ziem zachodnich był znaczą-
cy. W przypadku Sądu Okręgowego w Krakowie było to 16% wszystkich spraw 
o przestępstwa przewidziane w tzw. małym kodeksie karnym45. Karnoprawne 
regulacje dotyczące tzw. szabru i zakazu wywozu mienia poniemieckiego na-
leży uznać za uzasadnione i potrzebne w okresie tuż po zakończeniu II wojny 
światowej. Trudno w tego rodzaju sprawach doszukiwać się motywu politycz-
nego, nie można zatem zaliczyć tych typów czynów zabronionych do katego-
rii przestępczości politycznej.

Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w sprawach o przestęp-
stwa szczególnie niebezpieczne w okresie odbudowy państwa nie różniło się 
znacząco od orzecznictwa innych sądów okręgowych w tym zakresie46. Pod-
kreślenia wymaga, że wyroki zapadające w tego rodzaju sprawach były stosun-
kowo łagodne, a w wypadku wątpliwości co do winy oskarżonego zapadał wy-
rok uniewinniający. Najczęściej orzekano kary bliższe dolnej granicy ustawo-
wego zagrożenia, także w wypadku skazań za przestępstwa polityczne jak tzw. 
szeptanka czy lżenie ustroju państwa.

44 K. Siemaszko, Security of Post-German Movable Property in the First Years aft er the End 
of World War II in the Light of Selectet Case Considered by the Regional Court in Gorzów Wiel-
kopolski, „Journal on European History of Law” 2015, vol. 6, nr 2, s. 63.

45 K. Siemaszko, W trudnym okresie odbudowy…, s. 302.
46 Por. ibidem, s. 322-326, a także K. Siemaszko, Orzecznictwo Sądu Okręgowego w Głogowie 

z siedzibą w Nowej Soli w wybranych sprawach o przestępstwa szczególnie niebezpieczne w okre-
sie odbudowy państwa w latach 1946-1950, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, nr LXVII, 
z. 1, s. 230-231.
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Należy też zauważyć, że kary orzekane w sprawach o przestępstwa politycz-
ne przewidywane przez przepisy tzw. małego kodeksu karnego miały za zada-
nie zastraszenie społeczeństwa i w konsekwencji wymuszenie posłuszeństwa 
dla nowej władzy. Do realizacji tego celu wystarczały łagodne sankcje karne. 
Podkreślenia wymaga, że podmiotami postępowań w sprawach o przestępstwa 
przewidywane przez tzw. mały kodeks karny były osoby, które nie angażowały 
się w życie polityczne i społeczne, a często przypadkowo wypowiadały swoją 
krytyczną opinię na temat nowych władz i ustroju Polski. Jednocześnie postę-
powania sądowe prowadzone w tego rodzaju sprawach, nie tylko przed zielo-
nogórskim sądem okręgowym, nie budzą wątpliwości co do zgodności z ówcze-
śnie obowiązującym prawem procesowym, trudno także wskazać jakiekolwiek 
przypadki nieformalnego wywierania na sąd wpływu na określone rozstrzy-
gnięcie w danej sprawie47.
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Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL.
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Wstęp

Szeroko opisywana w literaturze podmiotu działalność Wojskowych Sądów 
Rejonowych (WSR) w Polsce przypada na lata 1946-1955 i w zasadniczej części 
dotyczy wydania restrykcyjnych, surowych wyroków1.

W realizowanym przez władze komunistyczne scenariuszu programowym 
należy zwrócić uwagę na kilka zasadniczych punktów, które zdeterminowały 
orzecznictwo sądownictwa wojskowego tego okresu. Po pierwsze – zmienia-
no prawo, aby chronić Polskę Ludową oraz jej ustrój, tzw. demokrację ludową, 

1 Dotychczas ukazały się następujące publikacje dotyczące skazanych na karę śmierci 
przez poszczególne WSR: Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 
1946-1955, red. K. Szwagrzyk, Wrocław 2002; Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejo-
nowy w Rzeszowie 1946-1954, red. T. Bereza, P. Chmielowiec, Rzeszów 2004; F. Musiał, Skazani 
na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005; Skazani na 
karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu 1946-1955, red. W. Handke, R. Leśkiewicz, 
Poznań 2006; M. Budniak, Lubuscy Żołnierze Niezłomni skazani na śmierć w latach 1946-1955, 
„Adhibenda. Rocznik Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze” 2015, II, s. 9-46. Z szerszą 
analizą orzecznictwa WSR mamy do czynienia w publikacjach: F. Musiał, Polityka czy sprawie-
dliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946-1955), Kraków 2005; J. Żelazko, „Ludowa” 
sprawiedliwość. Skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi (1946-1955), Łódź 2007; R. Leś-
kiewicz, Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu (1946-1955). Organizacja, funkcjonowanie, proce-
sy archiwotwórcze, Warszawa-Poznań 2009; D. Burczyk, Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku 
(1946-1955), Gdańsk 2012; R. Ptaszyński, Wojskowy Sąd Rejonowy i Wojskowa Prokuratura Re-
jonowa w Szczecinie w latach 1946-1955, Szczecin 2016; M. Budniak, Ludzie niezłomni na Środ-
kowym Nadodrzu. Rekonesans badawczy, „Studia Paradyskie” 2018, 28, s. 119-142. 
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nieprzestrzegających zaś nowego prawa traktowano jak zbrodniarzy. Po dru-
gie – niskie poparcie społeczne komunistów w pierwszych latach Polski Ludo-
wej zmusiło ich do zbudowania systemu policyjnego terroru, w który włączo-
no Wojskowe Sądy Rejonowe jako instytucje legalizujące zbrodniczą działal-
ność organów bezpieczeństwa publicznego. Po trzecie – brak zaufania do sądów 
powszechnych ze strony działaczy PPR sprawił, że przerzucono część ich kom-
petencji do sądownictwa wojskowego i oddano pod jego jurysdykcję ludność 
cywilną. Po czwarte – stosowana represja karna w tzw. zbrodniach przeciwko 
państwu została radykalnie zaostrzona – wyroki w takich wypadkach były bar-
dzo surowe (od 5 lat do kary śmierci).

Działalność WSR to działalność zbrodniczego trybunału, powołanego do 
orzekania wyroków wobec przeciwników politycznych ówczesnej władzy2. Su-
rowa sankcja karna stosowana przez sędziów wojskowych miała za zadanie cał-
kowitą ich eliminację. Oskarżony w procesie politycznym i następnie skaza-
ny wyrokiem sędziego wojskowego stawał się ofi arą władzy komunistycznej.

Celem artykułu jest poddanie analizie badawczej sześciu wyroków śmierci 
orzeczonych przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w trzech proce-
sach3. Będę się starał odpowiedzieć na pytania, czy procesy te nosiły znamio-
na politycznych? Czy działalność oskarżonych można rozpatrywać w katego-
riach opozycji w stosunku do władzy komunistycznej? Czy zastosowana sank-
cja karna daje podstawę do tego, aby skazanych zaliczyć do ofi ar totalitarnego 
reżimu komunistycznego?

Materiałem badawczym są akta procesowe WSR w Zielonej Górze z lat 
1950-1954 przechowywane w Oddziale Poznańskim Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Składają się na nie protokoły przesłuchań oskarżonych i świadków 
sporządzone przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, akty 
oskarżenia, protokoły posiedzeń niejawnych sędziów WSR w Zielonej Górze, 
protokoły rozpraw głównych, wyroki z uzasadnieniami, wnioski rewizyjne do 
Najwyższego Sądu Wojskowego i jego postanowienia, nakazy wykonania wy-

2 W pierwszej kolejności WSR miały za zadanie likwidować zbrojne podziemie antykomu-
nistyczne, ale kolejno przyjmowane, mocą dekretów, przepisy prawne rozszerzały ich jurysdyk-
cję na ludność cywilną.

3 Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w procesach politycznych, w okresie swojej 
działalności w latach 1950-1954 orzekł karę śmierci w stosunku do ośmiu osób. W artykule zaj-
muję się tylko tymi sprawami z wyrokami śmierci, których nie analizowałem we wcześniejszych 
publikacjach: Major Wacław Worotyński, rezydent wywiadu amerykańskiego (w świetle dokumen-
tów Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielnej Górze), [w:] Wokół zagadnienia niepodległości Pol-
ski. Przegląd myśli społeczno-politycznej, red. M. Maciąg, K. Maciąg, Lublin 2017, s. 65-74; Sta-
nisław Jaborski skazany na karę śmierci za szpiegostwo w świetle dokumentów Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Zielonej Górze, „Studia Zielonogórskie” 2017, XXII, s. 155-168.
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roków, decyzje Prezydenta lub Rady Państwa w sprawie zastosowania „prawa 
łaski”, protokoły wykonania kary śmierci.

Ogólnie można zauważyć, że oprócz kontynuacji wydawania bardzo suro-
wych wyroków za nielegalne posiadanie broni, do czego dochodziło od 1946 r. 
we wszystkich tego typu sądach w Polsce, WSR w Zielonej Górze prowadził 
także postępowania procesowe przeciwko członkom nielegalnych organiza-
cji antykomunistycznych, w tym również o charakterze wojskowym, młodzie-
żowym (uczniowie, harcerze), sprawcom zamachów na funkcjonariuszy pań-
stwowych – członków PZPR, „zwykłym ludziom”, uczestnikom tzw. szeptanek 
rozsiewającym wrogą propagandę, ale także przeciwko dużej grupie szpiegów, 
do których zaliczono m.in. „świadków Jehowy”. Sędziowie wojskowi w Zielo-
nej Górze wydali kilkanaście wyroków śmierci, w tym osiem w procesach po-
litycznych. Na ich podstawie stracono pięć osób w więzieniu na ul. Łużyckiej 
w Zielonej Górze.

Jerzy Patora, Andrzej Hacper, Franciszek Kszczot

Zostali straceni przez rozstrzelanie w więzieniu w Zielonej Górze przy ul. Łu-
życkiej 28 grudnia 1950 roku. Na trzech protokołach wykonania kary śmier-
ci podana jest godz. 22.45, a o godz. 22.50 lekarz Dymitr Guzewicz stwierdził 
zgon. Egzekucja odbyła się równocześnie, co musiało być dużym wyzwaniem 
organizacyjnym dla funkcjonującego od lata 1950 r. zakładu karnego, tym bar-
dziej że była przeprowadzona po raz pierwszy.

Plutonem egzekucyjnym dowodził Jerzy Jabłoński (ofi cer śledczy WUBP). 
W trakcie wykonywania kary śmierci obecny był także prokurator wojskowy 
kpt Andrzej Walczak4.

Proces i ogłoszenie wyroku przeprowadzono 14 listopada 1950 roku w Woj-
skowym Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Warto podkreślić, że były to 
także pierwsze tygodnie funkcjonowania tego sądu. Rozprawę prowadził skład 
orzekający: mjr Roman Różycki, szef WSR, kpt. Jan Kołodziej, sędzia wojskowy 
oraz chor. Witold Zadybla, ławnik5. Obrońcą z urzędu był por. Witold Jaziński, 
który mógł nie mieć przygotowania prawniczego, ponieważ w aktach sprawy 
zachowało się pismo, w którym szef WSR, mjr R. Różański, zwrócił się do Jed-

4 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Gó-
rze, sygn. IPN Po 2/1856, Protokół wykonania kary śmierci z 28 grudnia 1950 r. Kszczota Fran-
ciszka, k. 239, Protokół wykonania kary śmierci z 28 grudnia 1950 r. Patory Jerzego, k. 240, Pro-
tokół wykonania kary śmierci z 28 grudnia 1950 r. Hacpra Andrzeja, k. 241.

5 Ibidem, Protokół rozprawy głównej, k. 202.
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nostki Wojskowej nr 2153 o oddelegowanie „jednego ofi cera jako obrońcy z urzę-
du oraz podofi cera jako ławnika”6. Wskazuje to, że sąd wojskowy w Zielonej 
Górze nie dysponował jeszcze obrońcami wojskowymi, powołanymi przez Mi-
nistra Obrony Narodowej, chociaż mógł się posiłkować obrońcami z Poznania.

W procesie nie uczestniczył prokurator wojskowy, ponieważ nie działała 
jeszcze Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Z aktu oskarże-
nia i protokołu rozprawy głównej dowiadujemy się, że Hacper, Patora i Ksz-
czot chcieli wstąpić do oddziału Tadeusza Kuzia ps. „Igła” z Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego działającego w okolicach Radomska (woj. częstochowskie7). 
Wcześniej musieli zdobyć broń. Zaplanowali napad na członka PZPR podle-
śniczego Franciszka Kałdygę z Mazowa (gr. Kije, pow. świebodziński), dobre-
go znajomego F. Kszczota, który w 1948 roku przez 6 miesięcy był zatrudniony 
przez niego do pracy w lesie. Nie otrzymał wówczas zapłaty. Wiedział, że leśni-
czy posiada dubeltówkę i karabin. Postanowił odebrać swoje pieniądze i wspól-
nie z kolegami ukraść mu broń. Początkowo nie było mowy o zabójstwie. Pla-
nowali sterroryzować Kałdygę i wymusić na nim oddanie broni oraz pienię-
dzy. 19 czerwca 1950 roku, przed wyruszeniem do akcji pili wódkę w restauracji 
w Sulechowie, wieczorem, około godziny 20, dotarli do leśniczówki. Nie zastali 
jednak leśniczego w domu. Postanowili zrobić na niego zasadzkę w lesie. Gdy-
by się opierał i nie chciał oddać im broni, mieli przygotowany już plan zabój-
stwa. Byli w posiadaniu długiego harcerskiego noża. Około godz. 22.00 wra-
cającego z lasu leśniczego napadli z ukrycia, wyrywając mu dubeltówkę, a na-
stępnie Kszczot ogłuszył go kolbą, a Hacper zadał kilka ciosów nożem w klatkę 
piersiową. Z kolei Patora dodatkowo uderzył leżącego Kałdygę dwa razy ka-
mieniem w głowę. Ciężko ranny i pobity leśniczy zmarł nad ranem w szpitalu 
w Sulechowie po tym, jak około godziny 2 w nocy został odnaleziony i prze-
wieziony tam przez funkcjonariuszy UB8. Do napadu doszło około 200 m od 
leśniczówki. Żona, która się zorientowała, że mąż został napadnięty, zdołała 
uciec i powiadomiła o napaści z dworca kolejowego w Mazowie MO w Sule-
chowie9. Zdaniem Patory podleśniczy Kałdyga widział o ich nielegalnej orga-
nizacji i bali się, że ich wyda10.

6 Ibidem, Pismo Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze do Dowódcy Jednostki 
Wojskowej Nr 2153 w Zielonej Górze, k. 189.

7 Ibidem, Protokół rozprawy głównej, k. 224.
8 Ibidem, Protokół oględzin zwłok, k. 22.
9 Ibidem, Notatka urzędowa posterunku MO w Sulechowie z 20 czerwca 1950 r., k. 8.

10 Ibidem, Protokół przesłuchania podejrzanego Patory Jerzego z 23 czerwca 1950 r.
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Adam Jesse, Kazimierz Zdzich, Eugeniusz Popławski

4 listopada 1950 roku, późnym wieczorem, czterech członków młodzieżowej 
konspiracyjnej organizacji „Białe Sokoły”, działającej w powiecie strzeleckim 
dokonało napadu na mieszkanie Feliksa Kozłowskiego w Bielicach Starych. Byli 
przekonani, że znajdą u niego broń palną – wcześniej rozpoznanie zrobił ich 
dowódca Kazimierz Zdzich. Na akcję udali się trzema rowerami, Adam Jesse 
wiózł na bagażniku Jana Lewandowskiego. Trzech z nich (Zdzich, Jesse, i Po-
pławski) byli wyposażeni w karabiny automatyczne. Nie zrealizowali swoich 
celów. Z akcji nie wrócił Janek Lewandowski. Zginął w tajemniczych okolicz-
nościach11. Koledzy ukryli jego ciało w lesie. Do kwietnia 1951 r. zawiesili dzia-
łalności, po czym chcąc zdobyć pieniądze dla organizacji, przygotowali napad 
na spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”. Akcja zakończyła się całkowitą klę-
ską. „Od tego nieudanego napadu postanowiliśmy nie chodzić więcej na żad-
ne rabunki, gdyż stale myśleliśmy o Lewandowskim” – zeznał w procesie są-
dowym Adam Jessa12.

Organizacja „Białych Sokołów” powstała w listopadzie 1949 roku w Draw-
skim Łukaczu (pow. pilski). Pomysłodawcą i dowódcą był Kazimierz Zdzich. 
Nazwę organizacji wymyśliła Teresa Popławska, która była też autorką przy-
sięgi, składanej w parach. W trakcie zaprzysiężenia na stole stał krzyż i paliła 
się gromnica. Składający przysięgę klęczeli. Po jej złożeniu dowódca wyjmował 
pistolet i mówił, że zdrada organizacji będzie karana śmiercią. Celem „Białych 
Sokołów” była walka z ustrojem państwa polskiego, która przyjmowała róż-
ne formy: zamachy na funkcjonariuszy UB i MO, członków PZPR, napady na 
spółdzielnie produkcyjne. Każdy z członków miał za zadanie zdobyć broń. Po 
kilku tygodniach poszukiwań organizacja dysponowała już karabinem „Mau-
ser”, karabinem typu francuskiego oraz pistoletem niemieckim, który znalezio-
no na terenie miejscowości Przesieki. W lesie prowadzili ćwiczenia ze strze-
lania. Wierzyli w to, że Polsce zostanie przywrócona wolność. Spotykali się 
w swoich domach, by słuchać w radiu „Głosu Ameryki” i rozmawiać o ówcze-
snej rzeczywistości politycznej13.

11 AIPN, Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, IPN Po 2/2044/1 Akt oskarżenia prze-
ciwko: 1. Zdzich Kazimierzowi, 2. Jessa Adamowi, 3. Popławskiemu Adamowi, 4. Popławskiej 
Teresie, 5. Girsz Halinie, 6. Popławskiemu Franciszkowi, k. 204-211; Protokół rozprawy głów-
nej, Zielona Góra dnia 30 stycznia 1952 r., k. 252-279

12 Ibidem, Protokół rozprawy…, k. 258.
13 AIPN, Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielnej Górze, IPN Po 2/2044/2, Akt oskarżenia prze-

ciwko: 1. Zdzich Kazimierzowi, 2. Jessa Adamowi, 3. Popławskiemu Adamowi, 4. Popławskiej 
Teresie, 5. Popławskiemu Franciszkowi, k. 204.
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Do organizacji należeli: 
 – Kazimierz Zdzich – urodzony 18 października 1932 roku w Chastkowie, nie-

daleko Warszawy; miał ukończone sześć klas szkoły powszechnej; w okre-
sie działalności w „Białych Sokołach” pracował na PKP. 

 – Adam Jesse – urodzony 22 lutego 1933 roku w Drawsku, powiat czarnecki, 
mieszkaniec Drawskiego Łukacza; ukończył siedem klas szkoły powszech-
nej; pracował na kolei; mieszkał w miejscowości Drewiny, gmina Drezden-
ko, powiat strzelecki. 

 – Eugeniusz Popławski – urodzony 30 grudnia 1932 roku w Śmiechowie, po-
wiat kutnowski; ukończył siedem klas szkoły powszechnej i dwie klasy szko-
ły zawodowej; był ślusarzem; mieszkał Drawskim Łukaczu. 

 – Teresa Popławska – urodzona 30 stycznia 1930 roku w Śmiechowie, powiat 
kutnowski; ukończyła siedem klas szkoły powszechnej; mieszkała w Draw-
skim Łukaczu. 

 – Halina Girsza – urodzona 5 lutego 1932 roku w Stolinie, powiat stoliński; 
ukończyła pięć klas szkoły powszechnej; mieszkała w Krzyżu. 
Na postawie dokumentów udało się ustalić, że Jan Lewandowski był nie-

malże rówieśnikiem Kazimierza Zdzicha. Razem pracowali na kolei w Krzy-
żu. Do organizacji wstąpił latem 1950 roku. Został zaprzysiężony przez dowód-
cę K. Zdzicha14.

Pod koniec października 1951 roku odnaleziono zwłoki Jana Lewandowskie-
go. 23 października 1951 roku funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Strzelcach Krajeńskich aresztowali Zdzicha, Jessego i Eu-
geniusza Popławskiego. Postawiono im zarzuty przynależność do nielegalnej 
organizacji wrogiej Polsce Ludowej, zabójstwo kolegi i nielegalne posiadanie 
broni (art. 86 § 2 KKWP15, art. 225 § 1 KK16, art. 4 § 1 Dekretu z 13 VI 1946 r.17)18.

Początkowo nie przyznawali się do morderstwa, jednak z czasem zaczęli 
zeznawać tak, jak tego chcieli śledczy. 30 listopada 1951 roku w Wojewódzkim 
Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Zielonej Górze zakończono śledztwo. 
Akt oskarżenia został zatwierdzony przez ówczesnego Szefa WUBP kpt. Stani-
sława Mrożka, a Rejonowy Prokurator Wojskowy kpt. Zbigniew Domino skie-
rował go do Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze19.

14 Ibidem, k. 207-211.
15 Dekret PKWN z 23.09.1944 Kodeks karny Wojska Polskiego, Dz.U. z 1944 r., Nr 4, poz. 16.
16 Rozporządzenie Prezydenta RP z 11. 07. 1932 Kodeks karny, Dz.U. z 1932 r., Nr 60, poz. 571.
17 Dekret z 13.06.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudo-

wy Państwa, Dz.U. z 1946 r., Nr 30, poz. 192.
18 AIPN, Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielnej Górze, IPN Po 2/2044/2, Akt oskarżenia…, 

k. 207-211.
19  Ibidem, k. 211.
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Akt oskarżenia był skierowany nie tylko przeciwko Zdzichowi, Jessemu i Po-
pławskiemu, ale także przeciw Teresie Popławskiej – siostrze Eugeniusza, Hali-
nie Girszy – członkini „Białych Sokołów” oraz Franciszkowi Popławskiemu – 
ojcu Teresy i Eugeniusza. Główne tezy oskarżenia były następujące: Kazimierz 
Zdzich – organizator i dowódca związku konspiracyjnego „Białe Sokoły”, ma-
jącego na celu walkę z ustrojem państwa polskiego, współudział w morderstwie 
Jana Lewandowskiego; Adam Jesse i Eugeniusz Popławski – przynależność do 
„Białych Sokołów”, współudział w morderstwie Jana Lewandowskiego; Tere-
sa Popławska – przynależność do „Białych Sokołów” (ułożyła tekst przysięgi, 
wymyśliła nazwę organizacji); Halina Girsza – przynależność do „Białych So-
kołów” (złożyła przysięgę i brała udział w zebraniach organizacji); Franciszek 
Popławski – nie powiadomił organów bezpieczeństwa o działalności wrogiej 
państwu polskiemu20.

Według oskarżenia ostatecznie do zabójstwa przyznali się Zdzich, Jesse i Po-
pławski. W drodze powrotnej z nieudanego napadu, wskutek nieostrożnego ob-
chodzenia się z bronią, Lewandowski został raniony, a następnie dobity. W ten 
sposób chciano uniknąć dekonspiracji, obawiając się, że dojdzie do niej, kiedy 
odwiozą rannego do szpitala. W trakcie rozprawy głównej nikt z trójki oskar-
żonych nie zakwestionował tej wersji wydarzeń, nie było też mowy o tym, że 
została ona na nich wymuszona siłą. Jednak sędzia Różański często zwracał 
uwagę, że mają zeznawać tak, jak w czasie śledztwa. Stwierdzili również, że na 
początku śledztwa nie przyznawali się do zabójstwa21.

Jak zeznał Feliks Kozłowski – świadek w trakcie rozprawy – zaraz po tym, 
jak napastnicy wyszli z jego domu, pobiegł do sołtysa i zawiadomił milicję o na-
padzie22. Nie wiemy, czy natychmiast podjęto pościg, ale – jak wskazują do-
kumenty – na początku śledztwa chłopcy wspominali o strzałach w ciemno-
ściach. Tę wersję wydarzeń potwierdza Halina Girsza w liście z 1994 roku do 
Bogdana Biegalskiego23. Według niej na uciekających na rowerach członków 
„Białych Sokołów” zasadzkę zorganizowali milicjanci – mieli do przejechania 
ponad 20 km. Adam Jesse wiózł na bagażniku Jana Lewandowskiego. Kule tra-
fi ły go w plecy. Rower przewrócił się do rowu i wtedy Jesse zauważył, że kole-
ga jest martwy. Mógł do nich też strzelać Kozłowski, który prawie natychmiast 
wybiegł z domu po ich wyjściu (chociaż mu grożono).To, że nie znaleźli u nie-
go broni, wcale nie musiało znaczyć, że jej nie miał.

20 Ibidem, k. 204-211.
21 Ibidem, Protokół rozprawy…, k. 263-279.
22 Ibidem, k. 275; Kozłowski nie rozpoznał sprawców napadu, ponieważ byli zamaskowani.
23 B. Biegalski, Organizacje podziemne na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, Zielo-

na Góra 1999, s. 163.
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Rozprawa odbyła się 30 stycznia 1952 roku przed WSR w Zielonej Górze, 
w wynajętej sali Sądu Okręgowego w obecności kilkuset osób i przedstawicie-
li prasy24. Oskarżał prokurator wojskowy kpt. Zbigniew Domino, domagając 
się trzech wyroków śmierci: dla Zdzicha, Jessego i Popławskiego25. Rozprawie 
przewodniczył sędzia wojskowy mjr Roman Różański. W składzie orzekają-
cym znaleźli się także: asesor por. Stefan Cieślak i asesor ppor. Henryk Ada-
miec26. Wydano wyroki śmierci dla Kazimierza Zdzicha i Adama Jessego. Po-
pławskiego skazano na karę dożywotniego więzienia. Pozbawiono ich także 
praw publicznych i honorowych. Inne oskarżane osoby otrzymały następują-
ce wyroki: Teresa Popławska – 6 lat więzienia i 3 lata utraty praw, Halina Gir-
sza – 5 lat i 2 lata pozbawienia praw, Franciszka Popławskiego wyłączono zaś 
ze sprawy27. Obrońca złożył wniosek o rewizję. Odrzucono prośbę o ponow-
ne zbadanie sprawy. Do wykonania kar śmierci nie doszło, ponieważ Bolesław 
Bierut skorzystał z prawa łaski i zmienił je na dożywotnie więzienie28.

Eugeniusz Popławski został zwolniony warunkowo z dalszego odbywania 
kary w 1959 r., a Adam Jesse i Kazimierz Zdzich – w 1961 roku. W latach 90. 
ubiegłego stulecia unieważniono wyroki Teresie Popławskiej, Halinie Girszy 
oraz Eugeniuszowi Popławskiemu. Uznano bowiem, że walczyli o niepodległy 
byt państwa polskiego.

Karol Broczkowski

Został rozstrzelany 11 lutego 1953 roku o godz. 21.30 w więzieniu w Zielonej 
Górze przy ul. Łużyckiej. W trakcie wykonywania kary śmierci obecni byli: 
prokurator wojskowy kpt. Jan Koluba, naczelnik więzienia Stefan Rosiński, le-
karz Szymon Dąbrowski oraz dowódca plutonu egzekucyjnego chor. Franci-
szek Honc29. W protokole widnieje zapis „pluton egzekucyjny”, co jednak wca-

24 AIPN, op. cit., IPN Po 401/6, Sprawozdanie z działalności Wojskowego Sądu Rejonowe-
go w Zielonej Górze za I kwartał 1952 r., k. 29.

25 „[…] w przemówieniu końcowym [prokurator Domino] poruszył w należyty sposób stro-
nę polityczną oraz zwrócił uwagę na skutki do jakich prowadzi przynależność do nielegalnej 
organizacji. Wystąpienie było bojowe – na odpowiednim poziomie[…]”, IPN Po 400/32, Spra-
wozdania kwartalne i miesięczne Wojskowej Prokuratury w Zielonej Górze, [b.p.].

26 AIPN, Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, IPN Po 2/2044/1, Protokół rozpra-
wy…, k. 252.

27 Ibidem, Wyrok w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Zielona Góra, dnia 31 stycznia 1952, 
k. 281.

28 Ibidem, k. 289.
29 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu (AIPN Po), Wojskowy Sąd 

Rejonowy w Zielonej Górze 1950-1954, sygn. 2/2105/A, t. 2, Protokół wykonania kary śmierci, k. 385.
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le nie znaczy, że strzelało kilku żołnierzy. Mogło być tak, że chor. Honc samo-
dzielnie oddał strzał z pistoletu w głowę Karola Broczkowskiego – nie można 
takiego scenariusza wykluczyć30.

W egzekucji nie uczestniczył ksiądz katolicki31. Podczas wykonywania w la-
tach 1950-1954 w Zielonej Górze kar śmierci kapłan nigdy nie był obecny. W do-
kumentach odnotowywano wyznanie religijne skazańca. Zastanawia więc, że 
katolik – najczęściej wychowany i uformowany religijnie w II Rzeczypospoli-
tej – w momencie śmierci nie mógł skorzystać z posługi księdza katolickiego.

Zawiadomienie z Najwyższego Sądu Wojskowego o tym, że Rada Państwa 
nie skorzystała z prawa łaski, wpłynęło do WSR w Zielonej Górze 9 lutego 
1953 roku. Znalazł się tam zapis, że wyrok należy wykonać niezwłocznie. Pismo 
podpisał prezes NSW płk Wilhelm Świątkowski32. Konsekwencją tego było uru-
chomienie procedury szybkiego stracenia Broczkowskiego, który oczekiwał na 
wykonanie wyroku od ponad pół roku w więzieniu zielonogórskim na ul. Łu-
życkiej, a kilka ostatnich tygodni przed śmiercią spędził m.in. w wieloosobo-
wej celi nr 11 dla więźniów z wysokimi wyrokami. Tu spotkał się ze Stanisła-
wem Romanowskim, skazanym za planowane wysadzenia w powietrze mostu 
kolejowego przy ul. Kożuchowskiej w Zielonej Górze33. Romanowski zapamię-
tał go jako chłopaka bardzo odważnego, energicznego, ale nocą niespokojne-
go, zrywającego się ze snu i nasłuchującego, czy nie idą po niego. Wieczorem 
powtarzał pytanie – „czy jeszcze tę noc przeżyję?”. Na kilka dni przed egzeku-
cją został zabrany z celi nr 11. Romanowski zapamiętał ten fakt, ponieważ wię-
zień, który odbierał rano śniadanie dla swoich kolegów z celi, przekazał im in-
formację, że widział w piwnicy zwłoki Broczkowskiego. Jego głowa był odkry-
ta i cała sina. W małym zielonogórskim więzieniu nie było słychać strzałów, 
dlatego – zdaniem Romanowskiego – Karol Broczkowski został pozbawiony 
życia przez uduszenie34.

Karol Broczkowski (ur. 1930 r.), Florian Grzana (ur. 1931 r.), Szymon Szpicz-
ka (ur. 1932 r.), Zygmunt Salwa (ur. 1931 r.) związali jesienią 1950 r. na terenie 

30 H. Lewandowski, Byłem kapelanem więziennym w latach 1945-1952, „Biuletyn Informacyj-
ny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska”, marzec 1992, nr 1 (za: 
R. Leśkiewicz, Wojskowy Sąd rejonowy w Poznaniu (1946-1955), Warszawa-Poznań 2009, s. 143).

31 W art. 315, Dekretu z dnia 23 czerwca 1945 r., Kodeks Wojskowego Postępowania Karne-
go (Dz.U. Nr 36, poz. 216) określono, że przy wykonywaniu kary śmierci powinien być obecny, 
w miarę możliwości, duchowny wyznania, do którego należy skazany.

32 AIPN Po, op. cit., Najwyższy Sąd Wojskowy, Zawiadomienie, k. 361.
33 M. Budniak, Ludzie niezłomni na Środkowym Nadodrzu. Rekonesans badawczy, „Studia 

Paradyskie” 2018, t. 28, s. 127-128.
34 Autor przeprowadził wywiad ze Stanisławem Romanowski w grudniu 2017 r., zob. 

M. Budniak, Był inwigilowany przez całe życie, „Gazeta Lubuska” 8 grudnia 2017, s. 14.
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wsi Jędrzychowice (pow. wschowski) konspiracyjną organizacją młodzieżową 
„Partyzanci – Armia Krajowa”35. Przyjęli pseudonimy: „Dębczak” (Broczkow-
ski), „Wierzbin” (Grzana), „Jastrząb” (Szpiczka) i „Kozioł” (Salwa). Dowódcą 
został „Wierzbin”, zastępcą „Dębczak”. Do założenia organizacji przygotowy-
wali się, słuchając audycji rozgłośni zachodnich. Wspólnie ustalili cele organi-
zacji. Chcieli się dobrze przygotować do zbrojnego wystąpienia przeciwko Pol-
sce Ludowej, które miało nastąpić w momencie wybuchu wojny. Do tego cza-
su zaplanowali zamachy na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej, zdobywanie broni oraz prowadzenie akcji dywersyjnych w for-
mie napadów rabunkowych na spółdzielnie produkcyjne i instytucje państwo-
we. Zaplanowali także wyjazd w Góry Świętokrzyskie, aby przyłączyć się do 
partyzantki antykomunistycznej36. Jednym z zdań bieżących było zdobywanie 
broni. W momencie zakładania organizacji posiadali pistolet maszynowy MP 
40 i 50 sztuk amunicji.

Broczkowski w listopadzie 1950 roku zgłosił się na ochotnika do służby woj-
skowej, wcześniej zaś uzyskał uprawnienia kierowcy zawodowego. Przebywa-
jąc w jednostce wojskowej w Gnieźnie, pełnił funkcję kierowcy samochodo-
wego. W styczniu 1952 roku uciekł z wojska – wrócił do Jędrzychowic i ukry-
wał się do kwietnia 1952 roku, kiedy został aresztowany. Kilka tygodni przed 
dezercją wywiózł do domu w Jędrzychowicach znaleziony w garażu wojsko-
wym pistolet niemiecki. Pochwalił się nim Grzanie, który namówił go do od-
stąpienia pistoletu za 150 zł.

Po dezercji z wojska wspólnie z „Wierzbinem” próbowali nawiązać kontakt 
z partyzantami w Górach Świętokrzyskich, aby się do nich przyłączyć. Wcze-
śniej jednak chcieli zdobyć więcej broni, między innymi napadając na posteru-
nek milicji w Brójcach. Zamierzali także wejść w posiadanie samochodu. Re-
alizując przygotowania, ukradli osobom prywatnym motocykl, aparat fotogra-
fi czny oraz książeczkę wojskową37.

12 kwietnia 1952 roku w godzinach wieczornych na szosie Wschowa–Szlich-
tyngowa doszło do spotkania Karola Broczkowskiego z patrolem milicyjnym, 
w skład którego wchodzili kpr. Jan Sienicki oraz pracownik cywilny komen-
dy MO we Wschowie Bolesław Kuczkowiak. Milicjanci zażądali od Broczkow-

35 AIPN Po, op. cit., Protokół z przesłuchania podejrzanego Salwy Zygmunta, Zielona Góra 
20 IV 1952 r. k. 27.

36 Ibidem. Większość z tych informacji potwierdził Eugeniusz Broczkowski, brat Karola 
Broczkowskiego, z którym przeprowadziłem rozmowę 21 lutego 2018 r., zob] M. Budniak, Post 
scriptum o straconym przed laty Karolu Broczkowskim, „Gazeta Lubuska” 6 kwietnia 2018, s. 8.

37 AIPN Po, op. cit., Akt oskarżenia przeciwko 1/ Broczkowskiemu Karolowi, 2/ Grzanie 
Florianowi, 3/ Salwie Zygmintowi, 4/ Szpice Szymonowi, k. 139.
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skiego dokumentów. Gdy rozpiął płaszcz, pod którym miał pistolet maszyno-
wy MPi 40, Kuczkowiak zauważył broń i krzyknął „Jasiu, to bandyta!”. W tym 
momencie Sienicki sięgnął do kabury, ale nie zdążył wyjąć pistoletu – Brocz-
kowski oddał serię w jego kierunku i trafi ł go w brzuch. Z kolei Kuczkowskie-
mu udało się uciec z miejsca napadu i z najbliższej miejscowości telefonicznie 
zawiadomić komendę MO we Wschowie o zajściu. Przejeżdżający samochód 
ciężarowy zabrał rannego kpr. Sienickiego. Trafi ł on do szpitala we Wschowie 
o godzinie 19.15, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy i przetransportowano na 
oddział chirurgii do Szpitala w Lesznie. Jednak o 20.04 ranny milicjant zmarł.

Karol Broczkowski próbował jak najszybciej oddalić się z miejsca napadu, 
jednak nie mógł zdobyć jakiegokolwiek środka lokomocji. Wcześniej był jed-
nak przez chwilę w domu rodziców w Jędrzychowicach. Tej samej nocy próbo-
wał się ukryć z jednej z okolicznych wsi. Został ujęty już 13 kwietnia38.

Taką kolejność zdarzeń ustaliłem na podstawie dokumentów śledztwa i pro-
cesu, w trakcie którego Karol przyznał się do zabójstwa milicjanta. Jednak zu-
pełnie inną wersję wydarzeń opisał Eugeniusz Broczkowski, brat Karola. Był 
on świadkiem tragicznego wyznania Karola klęczącego i płaczącego przed mat-
ką, przysięgającego, że nie był sprawcą śmierci milicjanta. Według jego wersji 
w wydarzeniu uczestniczyło dwóch milicjantów i w momencie, kiedy jeden le-
gitymował, drugi się zorientował, że Karol jest uzbrojony i strzelił w jego kie-
runku Niestety, trafi ł w kolegę, po czym zaczął uciekać, aby uniknąć kul z bro-
ni Karola. Rodzice i rodzina Karola przyjęła jego wersję za prawdziwą. Ojciec, 
który był obecny na procesie Karola w Zielonej Górze w dniach 28-29 lipca 1952 
roku, nie mógł zrozumieć, że syn przyznał się do zabójstwa, którego nie popeł-
nił, i otrzymał za to karę śmierci39. Postanowił pojechać osobiście do prezyden-
ta Bieruta, aby prosić o ułaskawienie dla Karola. Zdaniem Eugeniusza Brocz-
kowskiego doszło od spotkania, skutkiem czego Karol nie zostanie rozstrzelany. 
Przez 2 lata jednak żadna instytucja nie poinformowała Franciszka Broczkow-
skiego o losie syna. W styczniu 1955 roku wysłał pismo do Prokuratury Woj-
skowej w Zielonej Górze, a w kwietniu 1955 roku do Ministerstwa Sprawiedli-
wości w Warszawie. Otrzymał dwie lakoniczne podobne odpowiedzi od Szefa 
WSR w Poznaniu40. W aktach zachowały się obie:

38 Ibidem, k. 141; AIPN Po, op. cit., sygn. 401/8, Sprawozdanie z działalności WSR w Zielo-
nej Górze za IV kwartał 1952 r, k. 17.

39 M. Budniak, Post scriptum…, s. 8.
40 AIPN, op. cit., Jędrzychowice 23 I 1955 r., Broczkowski Franciszek gr. Jędrzychowice, pocz-

ta Szlichtyngowa, pow. Wschowa, Prokuratura Sądu Wojskowego w Zielonej Górze. Prośba, 
k. 488; Jędrzychowice 12 IV 1955 r., Broczkowski Franciszek, gr. Jędrzychowice, poczta Szlich-
tyngowa, pow. Wschowa, Do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, k. 496.
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1) Sr.81/52 ZG 1 lutego 55

Ob. Broczkowski Franciszek poczta Szlichtingowa
wieś Jędrzychowice pow. Wschowa

W odpowiedzi na prośbę Obywatela z dnia 23 stycznia 1955 r. zawiadamiam, że Rada Państwa 
nie skorzystała z prawa łaski w stosunku do Broczkowskiego Karola i wyrok został wykonany.

KS Szef Wojskowego Sądu Rejonowego
w Poznaniu (podpis nieczytelny)41

2) Sr.81/52 ZG 3 maja 55

Ob. Broczkowski Franciszek poczta Szlichtingowa
wieś Jędrzychowice pow. Wschowa

W odpowiedzi na prośbę z dnia 12 kwietnia 1955 r. skierowaną do Ministerstwa Sprawie-
dliwości zawiadamiam, Broczkowski Karol skazny został prawomocnym wyrokiem Wojsko-
wego Sądu Rejonowego w Zieloenj Górze z dnia 31 lipca 1952 r. na karę śmierci. Rada Państwa 
nie skorzystała z prawa łaski w stosunku do Broczkowskiego Karola i wyrok został wykonany.

KS Szef Wojskowego Sądu Rejonowego
w Poznaniu (podpis nieczytelny)42

Zdaniem Eugeniusza Broczkowskiego ojciec postępował tak, ponieważ miał 
nadzieję, że Bierut dochował danej obietnicy43.

Istotne informacje opisujące zabójstwo dokonane przez Broczkowskiego 
znajdują się także w sprawozdaniu z działalności WSR w Zielonej Górze za 
IV kwartał 1952 r., które jednak w szczegółach różnią się od podanych przez sę-
dziego Cieślaka w uzasadnieniu wyroku44. Zwraca uwagę, że druga osoba, któ-
ra była zaatakowana przez K. Broczkowskiego, to pracownik Komendy Powia-
towej MO we Wschowie (w uzasadnieniu wyroku nie podano tej informacji, 
znajduje się wzmianka o osobie cywilnej). Jest to tyle istotne, że mógł być on 
uzbrojony, co z kolei czyni prawdopodobnym przebieg wydarzeń przedstawio-

41 AIPN Po, op. cit., Sr.81/52, lutego 1955, Ob. Broczkowski Franciszek, poczta Szlichtyngo-
wa, wieś Jędrzychowice pow. Wschowa, k. 489.

42 Ibidem, Sr.81/52, 3 maja 1955, Ob. Broczkowski Franciszek, poczta Szlichtyngowa, wieś 
Jędrzychowice pow. Wschowa, k. 497.

43 M. Budniak, op. cit,
44 AIPN, op. cit., sygn. 401/8, Sprawozdanie, op. cit., k. 17.
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nych matce przez Karola. W tym samym sprawozdaniu jest mowa także o tym, 
że aresztowanie zabójcy odbyło się już kilka godzin po zbrodni.

Florian Grzana „Wierzbin” został aresztowany tego samego dnia co Karol 
Broczkowski „Dębczak”, tj. 13 kwietnia 1952 roku Szymon Szpiczka „Jastrząb” 
oraz Zbigniew Salwa „Kozioł” trafi li do aresztu 19 kwietnia. Działalność ich or-
ganizacji o nazwie „Partyzanci – Armii Krajowej” uznano za udział w związku 
mającym na celu zbrodnię (art. 14 § 1, 2 Dekretu z 13 czerwca 1946 r. o przestęp-
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa45) „poprzez 
dokonywanie gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy Milicji Obywatel-
skiej i napadów rabunkowych na spółdzielnie produkcyjne i osoby prywatne”46. 
Śledczy, prokurator wojskowy ppor. Zdzisław Nowak, oraz sędzia, kpt. S. Cie-
ślak, nie dopatrzyli się w ich czynach znamion działalności zmierzających do 
zbrojnego obalenia Polski Ludowej. Analizując orzecznictwo WSR z Zielo-
nej Górze w podobnych sprawach, można zauważyć, że było to dość nietypo-
we i odbiegało od zazwyczaj przyjętej kwalifi kacji podobnych czynów prze-
stępczych z artykułów 85-88 KKWP mówiących o wrogiej działalności wobec 
państwa polskiego, ustroju Polski Ludowej. Dlaczego tak postąpiono? Możemy 
tylko snuć domniemania. W tym przypadku, choć podkreślano zbrodniczość 
czynów polegającą na planowaniu zamachów na funkcjonariuszy MO i napa-
ściach na spółdzielnie produkcyjne, nie połączono tego z wrogą działalnością 
wobec Polski Ludowej (zupełnie inaczej było w przypadku „Białych Sokołów”). 
Również ważna jest kwalifi kacja czynu – nie zauważono działalności politycz-
nej, tylko zbrodniczo-rabunkową. Obrońcy oskarżonych – Zdzisław Nowak, 
Marian Schroder, Tadeusz Krasuski – wnosili o zmianę kwalifi kacji prawnej 
i uznanie oskarżonych za przestępców politycznych, którzy weszli w porozu-
mienie majce na celu wystąpienie przeciwko ustrojowi Polski Ludowej. Sędzia 
wojskowy Cieślak odrzucał tego typu wniosek jako bezzasadny ze względu na 
to, że „działalność oskarżonych całkowicie przekroczyła porozumienie i prze-
jawiała się jako konkretna działalność w ramach przestępstwa o charakterze 
rabunkowym i bandyckim”47. W oskarżeniach podkreślano, że działania mia-
ły na celu napaść na posterunki MO, kradzież aparatu fotografi cznego, odbior-
nika radiowego i motocykla. Z kolei zbrodnię zabójstwa milicjanta, z jakiegoś 
powodu, WSR nie potraktował jako przestępstwa popełnionego przez człon-

45 Dz.U. z 1946 r., Nr 30, poz. 192.
46 AIPN, op. cit., Wyrok w Imieniu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Zielona Góra, dnia 

31 lipca 1952 r., k. 338.
47 Ibidem, k. 332.
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ka nielegalnej organizacji „Partyzanci-AK”, lecz jako działanie dezertera, zło-
dzieja, zwyrodnialca moralnego48.

Proces odbył się w dniach 28-29 lipca 1952 roku w Zielonej Górze. W składzie 
orzekającym oprócz sędziego kpt. Cieślaka znaleźli się także asesor wojskowy 
por. Henryk Adamiec oraz ławnik strzelec Jan Rola. Karolowi Broczkowskie-
mu wymierzono dwie kary śmierci i na zawsze pozbawiono go praw publicz-
nych i obywatelskich praw honorowych. Florian Grzana otrzymał 15 lat więzie-
nia i 5 lat utraty praw obywatelskich. Zarzucono mu zorganizowanie zbrodni-
czego związku, mającego na celu gwałtowne zamachy na funkcjonariuszy MO 
i kierowanie tym związkiem, posiadanie nielegalne broni, napady. Z kolei Zyg-
munta Salwę za przynależność do zbrodniczego związku, nielegalne przechowy-
wanie broni i kradzież aparatu radowego skazano na 9 lat więzienia i na 4 lata 
pozbawiono praw. Szymona Szpiczkę skazano na 8 lat więzienia i na 3 lata za-
brano mu prawa obywatelskie. W uzasadnieniu sędzia kpt. Cieślak napisała, 
że to kara za udział w zbrodniczym związku, nielegalne przechowywanie bro-
ni oraz napady rabunkowe49.

W uzasadnieniu wyroku śmierci dla Broczkowskiego kilkakrotnie czytamy 
o działalności zbrodniczej i pełnym premedytacji zabiciu rannego milicjanta, 
co zupełnie nie pokrywa się prawdą, ponieważ kiedy Sienickiego przywiezio-
no do szpitala, żył jeszcze prawie godzinę50.

Po upadku komunizmu w Polsce tylko Zygmunt Salwa złożył w 2000 roku 
wniosek do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze o unieważnienie wyroku z 1952 
roku w związku z działalnością o niepodległy byt państwa polskiego. Sąd jed-
nak nie uznał tego odwołania, uzasadniając decyzję tym, że „Partyzanci” nie 
podjęli faktycznej działalności przeciwko Polsce Ludowej51.

Zakończenie

Analiza badawcza wykazała, że każda z omówionych spraw zawiera wątki po-
lityczne. Sędziowie WSR podchodzą do nich różnie. Nie stosują tych samych 
standardów, chociaż za każdym razem mamy do czynienia z zawiązaniem or-
ganizacji, związku, porozumienia, którego celem był występowanie zbrojne 

48 Ibidem.
49 Ibidem, s. 343.
50 AIPN, op. cit., IPN Po 2/2105/A t.1, Szpital Powiatowy we Wschowie. Zaświadczenie. 

Wschowa dnia 17 kwietnia 1952 r., k. 131.
51 II Ko 303/00, Postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 19 września 

2000 r., k. 387-390.
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przeciwko funkcjonariuszom Polski Ludowej. W każdym przypadku za za-
bójstwo człowieka zasądzono najwyższy wymiar kary, co wydaje się uzasad-
nione z punktu widzenia popełnionej zbrodni, ale otwartą sprawą pozostaje, 
czy oskarżeni rzeczywiście się jej dopuścili. Metody śledztwa i niepodważane 
przez sąd jego wyniki w postaci przyznania się oskarżonych stawiają sędziów 
WSR w Zielonej Górze w złym świetle. Ogłaszane w ten sposób wyroki, cho-
ciaż miały w ówczesnym poczuciu społecznym wymiar sprawiedliwych i obiek-
tywnych, nie spełniają kryteriów uczciwości i prawdy, stąd mój wniosek koń-
cowy: Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze nie był niezależnym, obiek-
tywnym wymiarem sprawiedliwości.
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Streszczenie: Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydawał surowe wyroki zgodnie z przy-
jętym przez władze komunistyczne prawem, które było ukierunkowane na ochronę Polski Ludo-
wej i tzw. demokracji ludowej. W jego majestacie zbrodniarzami stawali się wszyscy przeciwnicy 
PZPR. Bez względu na wiek ludzie, którzy postanowili walczyć z tą rzeczywistością i trafi ali przed 
trybunał sądu wojskowego, byli bezwzględnie skazywani na wieloletnie więzienia oraz kary śmier-
ci. W śledztwie, które było prowadzone brutalnymi metodami przez funkcjonariuszy UB, chodziło 
przede wszystkim o zmuszenie podejrzanego do przyznania się do winy, co dla sędziego wojskowe-
go stawało się głównym dowodem w sprawie. Truizmem jest stwierdzenie, że prowadzone procesy 
nie były uczciwe ani sprawiedliwe. Wojskowy Sąd Rejonowy w Zielonej Górze realizował wytyczne 
polityczne oraz propagandowe I Sekretarza KW PZPR.
W omówionych w artykule sprawach sześciu osób skazanych na karę śmierci ujawnia się bezwzględ-
ność oraz rewanżyzm za popełnione zło wobec Polski Ludowej. Wszystkie te osoby, mimo że dopu-
ściły się obiektywnie rzecz ujmując przestępstw, poddane zostały przede wszystkim politycznej oce-
nie i z tego powodu zostały wyeliminowane ze społeczeństwa.

Słowa kluczowe: Polska Ludowa, organizacje antykomunistyczne, procesy polityczne, nieuczciwe 
sądy, kara śmierci.



Działalność zbrodnicza zielonogórskich sądów i organów bezpieczeństwa w okresie PRL.

Zielona Góra 2020, ISBN 978-83-924993-4-3

Wstęp

Na mocy ustawy z 28 czerwca 1950 roku powstały trzy nowe województwa 
w dotychczasowym podziale administracyjnym Polski: koszalińskie, opolskie 
i zielonogórskie1. To z kolei oznaczało, że w nowych miastach wojewódzkich – 
Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze – rozpoczną działalność różne instytucje 
szczebla wojewódzkiego. Dotyczyło to również jednostek terenowych Mini-
sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP), czyli Wojewódzkich Urzędów 
Bezpieczeństwa Publicznego (WUBP). Dlatego też w tych ośrodkach, od po-
czątku 1950 roku, rozpoczęto przygotowania do utworzenia takich placówek.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie życiorysów szefów zielono-
górskiego WUBP, którzy nadzorowali pracę organów bezpieczeństwa na tere-
nie województwa i robili to w okresie najbardziej wzmożonej działalności jed-
nostek podległych MBP.

Główną bazę źródłową publikacji stanowiły materiały archiwalne znajdują-
ce się w zasobie Oddziałowych Archiwów Instytutu Pamięci Narodowej w Po-
znaniu i Warszawie oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Powstanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zielo-
nej Górze

1 Ustawa 2.10.2005 o zmianach podziału administracyjnego Państwa, Dz. U. 1950, nr 28, 
poz. 255 i 256.
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Na straży organów bezpieczeństwa… 
Sylwetki szefów Wojewódzkiego Urzędu 
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Jeszcze na kilka miesięcy przed formalnym powstaniem województwa zielo-
nogórskiego przedstawiciele MBP spotkali się z władzami miejskimi i partyjny-
mi, by omówić potrzeby lokalowe dla przyszłego WUBP. Sama narada, która od-
była się 20 lutego 1950 roku, zakończyła się wytypowaniem licznych budynków 
i kompleksów, które miały zostać zabezpieczone na potrzeby MBP2. Szczegól-
ną wagę kładziono na budynki szpitalne przy ulicy Wazów i Zyty, które zostały 
dopiero oddane do użytkowania po remoncie3. Następnie, z inicjatywy Komi-
tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR), powo-
łano Komisję Organizacyjną (KO), obradującą przy Komitecie Wojewódzkim 
(KW) PZPR, która miała się zająć kwestiami organizacyjnymi przy tworzeniu 
struktur wojewódzkich. Z czasem utworzono również Komisję Mieszkanio-
wą KW PZPR, która miała do dyspozycji tak zwane trójki robotnicze, odpo-
wiedzialne za sporządzenie dokumentacji dotyczącej przekazywanych dla po-
szczególnych instytucji pomieszczeń4. Największe zapotrzebowanie zgłasza-
ły WUBP, KW PZPR oraz Wojewódzka Rada Narodowa (WRN). Nie sposób 
nie odnieść wrażenia, że to właśnie przedstawiciele WUBP najbardziej naci-
skali w tej sprawie, wykorzystując przy tym środki, którymi dysponowali. Jesz-
cze w kwietniu domagano się 339 mieszkań, które zostały szczegółowo opisa-
ne i przedstawione w piśmie do Zarządu Miejskiego5. Warte podkreślenia jest 
to, że WUBP odpowiednio przystąpił do tego działania, przygotowując infor-
macje, kto w danym lokalu zamieszkuje.

Pierwszym szefem WUBP w Zielonej Górze został Antoni Punda, który 
26 maja 1950 roku otrzymał nominację na „szefa Delegatury MBP”6. Już jako szef 
WUBP Punda pojawił się na zebraniu Komisji Organizacyjnej KW PZPR, które 
odbyło się 6 czerwca 1950 roku. W czasie dyskusji skrytykował m.in. dotychczaso-
we posunięcia Komisji Mieszkaniowej oraz brak należytej kontroli ze strony par-
tii. Zaproponował również przesiedlenie z miasta „elementów wrogich”, wśród 

2 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze (dalej AP ZG), Komitet Wojewódzki Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR), 190, Odpis protokołu z posiedzenia odbytego 
w Komitecie Miejskim PZPR w sprawie wytypowania i uzgodnienia obiektów dla rozmieszczenia 
przyszłych wojewódzkich organów i jednostek Bezpieczeństwa Publicznego, 20 II 1950 r., k. 3.

3 T. Dzwonkowski, R. Skobelski, H. Szczegóła, Szpital Wojewódzki im. Karola Marcinkow-
skiego w Zielonej Górze (1945-2015), Zielona Góra 2015, s. 56.

4 Szerzej zob. B. Halczak, Wysiedlenia mieszkańców Zielonej Góry w 1950 r., „Studia Zielo-
nogórskie” 2006, nr 12, s. 135. 

5 AP ZG, KW PZPR, 190, Pismo WUBP do Zarządu Miejskiego w Zielonej Górze, 
19 IV 1950 r., k. 134-167.

6 Archiwum Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu (dalej jako AIPN Po), 0104/149, Wy-
ciąg z rozkazu personalnego nr 383 z dnia 26 V 1950 r., k. 6.
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których wymienił m.in. „andersowców”7. Kilka dni później natomiast WUBP 
skierował pismo do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN), domagając 
się jak najszybszego oddania do dyspozycji konkretnych budynków, wśród któ-
rych wymienione były m.in. te z lutego 1950 roku8. Chodziło przede wszystkim 
o zabudowania przy ul. Wazów i Zyty (szpitalne) i przeznaczone na koszary dla 
Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego (KBW) budynki przy ul. Botanicznej.

Od 6 lipca 1950 roku ofi cjalnie istniało województwo zielonogórskie, dwa 
dni później odbyła się I sesja WRN9, 10 lipca natomiast ostatecznie akcepto-
wano przekazanie budynków dla WUBP. Była to liczba mniejsza niż ta, która 
została przyjęta podczas lutowego spotkania przedstawicieli MBP z władzami 
partyjnymi i miejskimi10. Napływ kadry odbywał się natomiast etapami. Do 
Zielonej Góry planowano przenieść najpóźniej funkcjonariuszy z UBP w War-
szawie i miało się to odbyć do 15 sierpnia11. Tego dnia właściwie rozpoczęła się 
w pełnym wymiarze praca WUBP. Ta właśnie data, jako początek „normalnej 
działalności”, wymieniana jest w najstarszym protokole ze spotkania kierow-
nictwa urzędu. Także w tym dniu, z polecenia płk. Pundy, rozpoczęto nadawa-
nie meldunków do Dyrektora Gabinetu MBP12.

Antoni Punda

Jak zostało już wspomniane wcześniej, pierwszym szefem WUBP w Zielo-
nej Górze był płk Antoni Punda. Urodził się 20 grudnia 1910 roku w Kodeńcu 
(obecnie woj. lubelskie) w rodzinie Szymona i Danuty z Borsuków13. Jego oj-
ciec był rolnikiem, mającym najpierw 6, a potem 9 morgów ziemi, matka zaj-
mowała się domem. Poza tym Pundowie mieli jeszcze córkę oraz syna Włady-
sława, który po 1945 roku przebywał w ZSRR14.

7 AP ZG, KW PZPR, 190, Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Zielonej Górze odbytego w dniu 6 VI 1950 r. o godz. 10, k. 27.

8 AP ZG, KW PZPR 191, Odpis pisma WUBP do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Zielonej Górze, 15 VI 1950 r., k. 178.

9 B. Halczak, op. cit., s. 131.
10 Opis przejętych przez WUBP budynków zob. B. Biegalski, Organizacje podziemne na 

Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, Zielona Góra 1999, s. 57.
11 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej jako AIPN BU), 1572/2483, 

Pismo Okólne V-ce Dyrektora Deparlamentu Kadr MBP nr 16/50, 26 VII 1950 r., k. 28.
12 AIPN Po, 060/44, t. 22, Protokół z odprawy naczelników wydziałów WUBP odbytej 

w dniu 16 VIII 1950, k. 4.
13 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Ankieta specjalna (Antoni Punda), k. 3.
14 Ibidem, Życiorys (Antoni Punda), 5 II 1947 r., k. 11.
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Miejscowość, w której przyszedł na świat, była zamieszkana przez znacz-
ny odsetek ludności ukraińskiej. Niektórzy Ukraińcy z tego terenu aktywnie 
włączyli się w działalność antypaństwową oraz jawnie deklarowali swoją wro-
gość wobec Polski. Było to na tyle widoczne, że skarżyły się na to nawet władze 
okręgowe Komunistycznej Partii Polski (KPP) z Siedlec. Jeden z takich rapor-
tów przytoczył Mariusz Bechta: „Ale w Parczewskim [Kodeniec jest położony 
ok. 20 km od Parczewa – K.M] poważnym brakiem jest szowinizm ukraiński. 
Wszystko co polskie, nawet polski robotnik i chłop jest znienawidzony”15. Jest 
to o tyle interesujące, że sam Punda w ankiecie personalnej podał narodowość 
ukraińską16. Taka sama informacja jest zawarta w teczce personalnej ze służby 
wojskowej17. Z czasem jednak, w kolejnych dokumentach, zarówno aparatu cy-
wilnego, jak i wojskowego, zaczęto określać go mianem Polaka18.

Dzieciństwo Antoniego Pundy, podobnie jak wielu rówieśników, których 
ojcowie musieli walczyć na frontach I wojny światowej, było z pewnością nie-
zwykle trudne. W drugim roku trwania wojny Szymon został powołany do woj-
ska (rosyjskiego), ale do domu wrócił dopiero w 1919 roku, kiedy wydostał się 
z niewoli niemieckiej19. Edukację Antoni Punda zakończył na 7 klasach szko-
łach powszechnej, ponieważ – jak sam zaznaczył – na dalsze kształcenie nie 
pozwoliły mu warunki materialne20. Nie są znane dalsze losy jego rodziców – 
w dokumentach sporządzonych już po 1945 roku widnieją jedynie zapisy, że już 
nie żyją, choć w 1930 roku jego ojciec miał jeszcze powiększyć swój stan posia-
dana właśnie do wspomnianych 9 morgów21.

Swoją działalność w ruchu komunistycznym Punda rozpoczął na przełomie 
lat 20. i 30. XX wieku. Jak sam zaznaczył w życiorysie z 1947 roku, do lokal-
nej komórki KPP wciągnięty miał zostać 1 września 1930 roku22. W innym do-
kumencie, sporządzonym 12 lat później na potrzeby komisji powołanej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych, zaznaczył, że nastąpiło to już w sierpniu tego 
samego roku23. Natomiast zanim wstąpił do KPP, jeszcze jako 18-latek, został 

15 M. Bechta, Rewolucja. Mit. Bandytyzm. Komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944, War-
szawa-Biała Podlaska, 2002, s. 32.

16 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Ankieta specjalna (Antoni Punda), k. 3.
17 AIPN BU, 0194/1425, t. 2, Zeszyt Ewidencyjny (Punda Antoni, syn Szymona), k. 1.
18 Ibidem, Charaktersytyka bojowa Zastępcy Dowódcy 2. Brygady Zaporowej ds. Politycz-

no-Wychowawczych mjr. Pundy Antoniego, 20 VI 1945 r., k. 9.
19 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Życiorys (Antoni Punda), 5 II 1947 r., k. 11.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 AIPN BU, 01945/1425, t.2, Punda Antoni – płk, Biuro Ochrony Rządu MSW, 12 III 1959, k. 18.
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członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej (KZMP)24. I to wła-
śnie od tego momentu, czyli dokładnie 1 grudnia 1928 roku, wspomniana wcze-
śniej komisja wnosiła o liczenie mu wysługi wojskowej25.

W szeregach KPP Punda był niezwykle aktywnym członkiem. W tym okre-
sie blisko współpracował z m.in. Mieczysławem (Dymitrem) Tureniecem, któ-
ry po 1945 roku zajmował stanowiska między innymi w Komitecie Centralnym 
Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR) czy I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR) w Białymstoku. Po 1932 
roku opuścił rodzinne strony, ponieważ – jak twierdził – został do tego zmu-
szony po organizowaniu między innymi „masówek antywojennych”26. Dostał 
od KC KZMP polecenie udania się na teren powiatu Włocławek w celu zorga-
nizowania struktur charakterystycznych dla ogniw komunistycznych. Przeby-
wał tam przez dwa miesiące, a następnie został zatrzymany przez policjanta, ale 
zdołał mu uciec i ruszył w drogę do Warszawy27. Od września 1932 roku dostał 
przydział do Centralnego Wydziału Rolnego przy KC KZMP. Natomiast rok 
później, jak określił, wziął „na siebie zadanie sprzątniecie prowokatora”, jed-
nego z działacza KPP28. Wydaje się, że to był ten właśnie moment, który za-
ważył na dalszych losach Pundy. Po dokonanym zabójstwie w Włochach za-
padła decyzja o przerzuceniu go na obszary wschodnie II Rzeczpospolitej29. 
Działał między innymi w okolicach Brześcia nad Bugiem, Wilna i Głębokiego. 
Sam, już po latach, przyznał się do wykonania jeszcze jednego zadania, przez 
co można rozumieć, że deklarował ogółem zabicie dwóch osób, które uznano 
za „prowokatorów”30.

Jego dalsza „misja” została zakończa aresztowaniem przez Policję Państwo-
wą 7 sierpnia 1933 roku31. Stało się to najprawdopodobniej w Grodnie, gdzie 
Punda działał już w szeregach Komunistycznego Związku Młodzieży Zachod-
niej Białorusi (KZMZB), co po latach potwierdził w specjalnym oświadcze-

24 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Życiorys (Antoni Punda), 5 II 1947 r., k. 11.
25 AIPN BU, 01945/1425, t.2, Punda Antoni – płk, Biuro Ochrony Rządu MSW, 12 III 1959, k. 18.
26 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Życiors (Antoni Punda), 5 II 1947 r., k. 11.
27 Ibidem, k. 12.
28 Ibidem.
29 W latach 30 XX w. Włochy (obecnie dzielnica Warszawy) były areną różnych przestępstw 

kryminalnych. Wpływ na to miała coraz trudniejsza sytuacja lokalnej społeczności wynikają-
ca z narastającego kryzysu gospodarczego. Wydaje się natomiast, że zabójstwo wspomniane-
go „prowokatora” nie wywołało takiej sensacji, ponieważ z pewnością zostałoby szerzej opisa-
ne w lokalnych mediach, które przejrzał m.in. R. Gawkowski. Zob. Robert Gawkowski, Moja 
dzielnica Włochy. Historia Włoch i Okęcia, Warszawa 2010 (passim).

30 Ibidem.
31 Ibidem.
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niu współwięzień Jan Zbawski32. 22 maja 1934 roku Sąd Okręgowy w Lublinie 
skazał go na łącznie 5 lat więzienia za „działalność w KPP” oraz posługiwanie 
się fałszywym paszportem33. Jednak skazany nie odsiedział całego wyroku. Już 
w 1936 roku, na mocy amnestii z okazji uchwalenia Konstytucji z 1935 roku, opu-
ścił więzienne mury34. Po powrocie, według relacji samego zainteresowanego, 
zaczął na nowo pracę w szeregach KPP jako członek egzekutywy w Parczewie 
i do 1939 roku miał być kilkakrotnie aresztowanych przez Policję Państwową, co 
za każdym razem kończyło się jego zwolnieniem, ponieważ nie było wystarcza-
jąco mocnych dowodów na jego prokomunistyczną działalność35. Zastanawia-
jące jest natomiast, co robił Punda we wrześniu 1939 roku. Z pewnością wiemy 
o tym, że nie brał udziału w działaniach wojennych w szeregach Wojska Pol-
skiego. Jednak należy wspomnieć, że w okolicach jego rodzinnych stron, czy-
li Kodeńca, działały grupy Ukraińców, które po 17 września napadały na pol-
skich żołnierzy i ich mordowały36. Do założenia i dowodzenia taką grupą przy-
znawał się nawet po wojnie wspomniany już wcześniej Tureniec, który również 
pochodził z Kodeńca37. Sam Punda do brania udziału w takich akcjach nigdy 
się nie przyznawał, choć nie mieli z tym problemu nawet sami komuniści na-
rodowości polskiej, którzy z dumą chwalili się tworzeniem oddziałów milicji 
chłopskiej. Wspomniał jedynie, że we wrześniu wyjechał do Równego, podej-
mując się pracy jako urzędnik Związków Zawodowych Pracowników Branżo-
wych38. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej znalazł się w szeregach Armii 
Czerwonej, ale w bezpośrednich walkach z Wehrmachtem nie brał udziału39.

Jesienią 1943 roku, jak zaznaczył – na własną prośbę, został przydzielony 
w miejsce koncentracji 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Do Sielc 
trafi ł w październiku, a miesiąc później objął stanowisko zastępcy dowódcy 
ds. polityczno-wychowawczych 5. Pułku Piechoty40. W następnym roku ana-
logiczne stanowisko obejmuje w 6. Pułku Piechoty, aby następnie, już w stop-
niu chorążego, trafi ć do Zarządu Polityczno-Wychowawczego 1. Armii Wojska 
Polskiego41. Pod koniec listopada 1944 roku został zastępcą dowódcy ds. poli-

32 AIPN BU, 01945/1425, t. 2, Oświadczenie (Zbawski Jan), 9 III 1959 r., k. 22.
33 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Życiors (Antoni Punda), 5 II 1947 r., k. 12.
34 Ustawa z dnia 2.01.1936 r. o amnestii, Dz.U. z 1936 r., Nr 1 poz. 1.
35 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Życiors (Antoni Punda), 5 II 1947 r., k. 12.
36 M. Bechta, op. cit., s. 32-34.
37 M. Szumiło, I sekretarze Komitetów Wojewódzkich PPR (1944-1948) – portret zbiorowy, 

„Dzieje Najnowsze 2013, R. XLV, s. 49.
38 AIPN BU, 01945/1425 t.2, Zeszyt Ewidencyjny (Punda Antoni, syn Szymona), k. 3.
39 Ibidem, k. 2.
40 Ibidem, k. 4.
41 Ibidem.
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tyczno-wychowawczych 2. Brygady Zaporowej, która w maju 1945 roku zosta-
ła wcielona do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW)42. W ramach 
tej struktury nadal pełnił funkcje ds. polityczno-wychowawczych. Sytuacja ta 
zmienia się 17 lutego 1947 roku, kiedy ostatecznie zostaje szefem Zarządu In-
formacji KBW i to na polecenie ówczesnego pełnomocnika MBP ds. operacyj-
nych – gen. Grzegorza Korczyńskiego43. W tym czasie również doszedł do stop-
nia pułkownika44. Kontrwywiadem KBW kierował prawie 2,5 roku, by w lipcu 
1949 roku objąć stanowisko szefa WUBP w Olsztynie45. Podczas swojej pracy 
w tym mieście zyskał opinię dobrego organizatora, co zapewne przyczyniło się 
do tego, że został skierowany po niecałym roku do nowo tworzonego WUBP 
w Zielonej Górze, gdzie musiał – w przeciwieństwie do swoich poprzednich 
stanowisk – zająć się tworzeniem struktur tej instytucji od podstaw. Jego zie-
lonogórska misja skończyła się w grudniu 1950 roku. Kolejnym miejscem pra-
cy miał być WUBP Wrocław46. Wiadomo natomiast, że zamiast wyjechać do 
Wrocławia, pozostał aż do końca lutego 1951 r. w dyspozycji MBP47. Ostatecz-
nie jednak, na początku marca, trafi ł do Katowic, gdzie jednak jego praca nie 
była już tak dobrze oceniana. Zarzucano mu między innymi, że „ma trudności 
w ogarnięciu całości operacyjnego i administracyjnego kierownictwa w kon-
kretnych, skomplikowanych i złożonych warunkach woj. katowickiego”48. Na 
tym właściwie zakończyła się praca Pundy na stanowiskach kierowniczych 
w jednostkach terenowych. Z zajmowanego stanowiska został przeniesiony do 
Inspektoratu MBP, gdzie pracował blisko 2 lata. We wrześniu 1953 roku został 
słuchaczem Szkoły Partyjnej KC PZPR, z której powrócił po 2 latach49. W tym 
czasie nie istniało już samo MBP, a dwie nowe instytucje – Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych (MSW) i Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego (KdsBP). 
W ramach tej drugiej Punda objął posadę dyrektora Szkoły Aktywu Kierow-
nictwa KdsBP50. Do kierownictwa powrócił na początku 1957 roku, po kolej-
nych zmianach w organach bezpieczeństwa związanych z dojściem do władzy 
w kraju Władysława Gomułki. Został zastępcą dyrektora Biura Ochrony Rzą-

42 J. Depo, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, „Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka” 
2012, nr 2, s. 126.

43 AIPN BU, 01945/1425, t. 1, Wniosek personalny, 11 II 1947 r., k. 23.
44 AIPN BU, 01945/1425, t. 2, Zeszyt Ewidencyjny (Punda Antoni, syn Szymona), k. 1.
45 Ibidem.
46 AIPN BU, 01945/1425, t. 1, Punda Antoni płk, k. 25.
47 AIPN BU, 01945/1425, t. 2, Zeszyt Ewidencyjny (Punda Antoni, syn Szymona), k. 4.
48 Ibidem, płk Antoni Punda, s. Szymona, k. 26.
49 AIPN BU, 0194/1425, t. 2, Zeszyt Ewidencyjny (Punda Antoni, syn Szymona), k. 4.
50 Ibidem.
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du MSW i to było jego ostatnie stanowisko służbowe51. Zmarł 13 października 
1963 roku i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie52. 
Był żonaty od 16 maja 1945 r. z Józefą Klimas i z którą miał dwoje dzieci: Hali-
nę oraz Bolesława53. Józefa Punda służyła natomiast w 1. Samodzielnym Bata-
lionie Kobiecym im. Emilii Plater54.

Stanisław Mrożek

Drugim szefem WUBP w Zielonej Górze był urodzony 8 listopada 1913 roku 
w Szreniawie Stanisław Mrożek, syn Jana i Florentyny55. Podobnie jak Punda 
również i on miał na swoim koncie działalność w ruchu komunistycznym, choć 
jego karta „zasług” była zdecydowanie mniejsza. Pierwsze lata swojego życia, 
wraz z rodzicami, spędził w niewielkiej wsi Kępin (obecnie woj. małopolskie). 
W 1924 roku rodzina przeniosła się do Wolbromia, gdzie Mrożek ukończył 
7 klas szkoły powszechnej56. Tam też rozpoczął pracę w fabryce produkującej 
wyroby gumowe, jednak już w 1932 roku został zwolniony, ponieważ areszto-
wano go za „wywieszenie sztandaru KZMP”57. Szerzej okoliczności tego zaj-
ścia przedstawił sam zainteresowany w specjalnym piśmie do zastępcy naczel-
nika Wydziału II Departamentu Kadr MBP, tłumacząc się m.in. z otrzymanego 
stosunkowo niskiego wyroku i powołania do odbycia zasadniczej służby woj-
skowej mimo skazania58. Za swoją działalność miał zostać skazany w 1934 roku 
przez Sąd Okręgowy w Sosnowcu na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat59.

Rok później został powołany do wojska i odbywał służbę w 4. Pułku Piecho-
ty Legionów w Kielcach60. W tym czasie miał między innymi zostać usunię-
ty ze szkoły podofi cerskiej oraz zdegradowany61. Do życia cywilnego powrócił 
już w 1936 roku i – na krótko przed wybuchem wojny – wyjechał z Wolbromia 

51 Ibidem.
52 AIPN BU, 0194/1425, t. 1, Odpis skrócony aktu zgonu, 13 X 1963 r., k. 28.
53 AIPN BU, 0194/1425, t. 2, Zeszyt Ewidencyjny (Punda Antoni, syn Szymona), k. 2.
54 W zasobach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej dostępna jest teczka personalna 

Józefy Pundy (12 III 1914-25 II 1993) zawierające szczegółowe informacje na temat jej służby. 
Jest pochowana razem z mężem na wojskowej części Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

55 IPN BU, 0218/1098, t. 1, Życiorys (Stanisław Mrożek), 2 V 1945 r., k. 4.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem, Pismo szefa PUBP w Nysie por. Stanisława Mrożka do zastępcy naczelnika Wy-

działu II Departamentu Kadr MBP, 9 III 1950 r., k. 19.
59 Ibidem.
60 Ibidem, Ankieta personalna (Mrożek Stanisław), k. 5.
61 Ibidem, Życiorys (Stanisław Mrożek), 2 V 1945 r., k. 4.
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i udał się w okolice Dębicy, gdzie podjął pracę w Kasie Spółdzielczej, prowa-
dząc jej księgowość (choć nie miał żadnego wykształcenia w tym kierunku)62. 
Po zakończeniu działań wojennych (w których nie brał udziału), wrócił do Wol-
bromia i zatrudnił się w tartaku. W 1942 roku nawiązał kontakt z przedstawi-
cielami PPR i Gwardii Ludowej, do której wstąpił i objął stanowisko szefa wy-
wiadu w Wolbromiu63.

Wraz z zakończeniem okupacji niemieckiej, jeszcze w lutym 1945 roku, zo-
stał przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Wolbromiu64. Najprawdo-
podobniej w tym czasie był także referentem PUBP w Olkuszu65. 2 maja 1945 
roku został oddelegowany przez Komitet Wojewódzki PPR w Katowicach do 
pracy w Miejskim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego (MUBP) w Katowi-
cach, gdzie początkowo objął stanowisko referenta66. Z tego samego dnia za-
chowało się również jego podanie o przyjęcie do pracy67.

Jeszcze w tym samym roku objął swoje pierwsze stanowisko kierownicze 
w UBP – 10 grudnia został p.o. szefa PUBP, a następnie trafi ł już do Cieszyna, 
gdzie jako zastępca szefa pracował do końca czerwca 1948 roku68. Samodziel-
ną jednostkę, w pracy której mógł się dłużej wykazać, otrzymał dopiero w Ny-
sie, gdzie również spędził 2 lata69. Wśród jego wad wytykano mu, że zbyt czę-
sto zamiast pracą zajmował się polowaniami, na co zwrócił uwagę jego prze-
łożony z Cieszyna70.

W kwietniu 1950 roku skierowany został na 6-miesięczny kurs polityczno-
-wychowawczy w Warszawie, co mogło zwiastować jego przeniesienie do apa-
ratu wojewódzkiego. Po zakończeniu szkolenia, pod koniec listopada, został 
w stopniu kapitana zastępcą szefa WUBP w Zielonej Górze. Kilkanaście dni 
później został już szefem WUBP, zastępując tym samym płk. Pundę. Symbo-
liczne przekazanie „sterów” WUBP nastąpiło 12 grudnia 1950 roku podczas 
ostatniej odprawy kierownictwa WUBP i PUBP, w której udział wziął pierw-
szy szef jednostki71. W Zielonej Górze Mrożek kierował WUBP do początków 

62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem, Notatka służbowa, 28 II 1961 r., k. 21.
65 IPN BU, 0218/1098, t. 2, Ankieta personalna (Mrożek Stanisław), IX 1974, k. 4.
66 IPN BU, 0218/1098, t. 1, Pismo KW PPR w Katowicach do Szefa MUBP w Katowicach, 

2 V 1945 r., k. 2.
67 Ibidem, Podanie o przyjęcie do pracy, 2 V 1945 r., k. 3.
68 Ibidem, Ankieta personalna (Mrożek Stanisław), k. 6. 
69 Ibidem.
70 IPN BU, 0218/1098, t. 2, Charakterystyka służbowa, 23 VI 1948 r., k. 28.
71 AIPN Po, 060/44, t. 22 Protokół z odbytej odprawy szefów PUBP i naczelników wydzia-

łów operacyjnych WUBP, 12 XII 1950 r., k. 34.
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1952 roku. Jego praca była oceniana różnie. Interesująca wydaje się opinia przy-
gotowana przez KW PZPR w Zielonej Górze, która wskazuje, że oprócz zalet 
do jego słabości należy zaliczyć „niedostateczną walkę, a właściwie nieumie-
jętną walkę ze szpiegostwem i dywersją”72. Tych niedociągnięć nie wymienio-
no natomiast we wniosku o zatwierdzenie Mrożka na szefa WUBP w Białym-
stoku73. Wręcz przeciwnie, zaznaczono, że „jako kierownik Urzędu na nowo 
zorganizowanym województwie z obowiązków swych wywiązywał się”74. Na 
Podlasiu kierował działaniem WUBP do końca 1954 roku, czyli właściwie do 
przemian zapoczątkowanych likwidacją MBP. Od 1955 roku trafi ł do Łodzi i to 
z tym miastem będzie związana jego dalsza praca75. Został zastępcą kierowni-
ka WUdsBP, by od 1957 roku piastować stanowisko zastępcy Komendanta Wo-
jewódzkiego Milicji Obywatelskiej (KW MO) ds. bezpieczeństwa76. Z resortu 
odszedł na emeryturę w 1975 roku. Autor nie zdołał ustalić jego daty zgonu. 
Był żonaty z Zofi ą z domu Piłat, która pracowała m.in. jako redaktor w rozgło-
śni Polskiego Radia w Łodzi77.

Kazimierz Małkiewicz

Kolejnych dwóch szefów WUBP w Zielonej Górze urodziło się już w następnej 
dekadzie XX wieku. Oznaczało to, że w przeciwieństwie do swoich starszych 
kolegów z resortu nie mogli podkreślać swoich „zasług” dla przedwojennego 
ruchu komunistycznego w Polsce. Pierwszy z nich – Kazimierz Małkiewicz – 
na świat przyszedł 24 sierpnia 1922 roku w rodzinie Karola Małkiewicza oraz 
Marii (z domu Rutkowska) zamieszkałej w Pułtusku78. Jego ojciec z zawodu był 
szewcem, który cieszył się w okolicach poważaniem i szacunkiem. Sam Kazi-
mierz zdołał ukończyć edukację w szkoły gimnazjalnej im. Piotra Skargi w Puł-
tusku, po której cała rodzina, w poszukiwaniu lepszych warunków życia, wy-

72 AIPN BU, IPN BU, 0218/1098, t. 2, Charakterystyka, 5 II 1953 r., k. 32.
73 Stanisław Mrożek jako jeden z szefów WUBP w Białymstoku zob. S. Wilczewska, Cha-

rakterystyka szefów WUBP/WUdsBP w Białymstoku w latach 1944-1956, „Przegląd Archiwalny 
Instytut Pamięci Narodowej” 2015, nr 8, s. 137-155.

74 Ibidem, Wniosek o zatwierdzenie kandydata na stanowisko WUBP w Białymstoku, 
14 II 1953 r., k. 34.

75 AIPN BU, IPN BU, 0218/1098, t. 1, Ankieta personalna (Mrożek Stanisław), k. 6.
76 Ibidem.
77 Ibidem
78 Twarze koszalińskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa 

i Służby Bezpieczeństwa województwa koszalińskiego. Informator personalny, oprac. zespół M. Ka-
pella i in., red. P. Knap, M. Ozga, P. Skubisz, Szczecin 2008.
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jechała do Warszawy79. Wraz z wybuchem wojny żywiciel rodziny został po-
wołany do armii, a jego obowiązki przejął właśnie Kazimierz80. Podobnie jak 
wielu mieszkańców stolicy brał udział w odgruzowaniu miasta81. Po zakończe-
niu działań wojennych ojciec Małkiewicza powrócił do domu, jednak najpraw-
dopodobniej z uwagi na pogłębiające się problemy materialne rodziny popeł-
nił samobójstwo. To zmusiło jego żonę do handlowania różnymi towarami na 
terenie Warszawy, a Małkiewicza do poszukiwania zatrudnienia w innej czę-
ści kraju, a dokładniej w Lublinie82. UBP natomiast nie zdołał ustalić, czy rze-
czywiście w latach 1940-1942 tam przebywał83. Po 1942 roku powrócił do War-
szawy i pracując jako pomocnik murarza, był świadkiem wybuchu powstania. 
Po jego upadku, podobnie jak tysiące Warszawiaków, był więziony w różnych 
obozach koncentracyjnych na terenie Niemiec. Wolność odzyskał w Sandbo-
stel, dzięki angielskim żołnierzom, którzy wyzwoli obóz 27 kwietnia 1945 roku. 
W tym czasie mocno podupadł na zdrowiu, zdiagnozowano u niego tyfus pla-
misty. Po trwającym kilka miesięcy powrocie do zdrowia podjął decyzję o wy-
jeździe do Polski84. Nie udało mu się na stałe zaaklimatyzować w Warszawie, 
zapewne z uwagi na trudne warunki, jakie panowały tam w pierwszych powo-
jennych latach, zdecydował się więc wyruszyć na Ziemie Zachodnie, do miej-
scowości Lipiany85.

I to właśnie w tamtejszym PUBP rozpoczęła się jego praca w organach bez-
pieczeństwa. Nie mając żadnych związków z ruchem komunistycznym w la-
tach poprzednich, podjął decyzję o sfałszowaniu życiorysu. Zamieścił w nim 
kilka informacji niezgodnych z prawdą na temat ojca, przypisując mu między 
innymi przynależność do KPP oraz osadzenie przez niemieckiego okupanta 
na „Pawiaku”. Po tym Karol Małkiewicz miał trafi ć do obozu Auschwitz-Birke-
nau, gdzie rodzina straciła z nim kontakt86. Przeinaczenia te zostały ujawnione 
w czasie rozmowy z funkcjonariuszem WUBP, a jako powód takiego działania 
Małkiewicz podał chęć ukrycia samobójczej śmierci ojca87.

W latach 1945-1947 pracował jako referent w PUBP Lipiany. Jednak już 
w kwietniu 1947 roku został przeniesiony do PUBP w Świnoujściu, gdzie zo-

79 Ibidem, Naczelnik Wydziału II Biura Personalnego MBP K. Szumowski do Szefa PUBP 
w Pułtusku, Warszawa, 15 III 1948 r., [b.p.].

80 Ibidem, Życiorys, 22 XI 1945…, [b.p.].
81 Ibidem, Wywiad na ob. Małkiewicza Kazimierza, 5 II 1948 r., [b.p.].
82 Ibidem, Oświadczanie…, [b.p.].
83 Ibidem, Notatka służbowa dot. płk. Małkiewicza Kazimierza, 16 II 1961 r., tajne, [b.p.].
84 Ibidem, Życiorys, 22 XI 1945…, [b.p.].
85 Ibidem, Ankieta specjalna…, [b.p.].
86 Ibidem, Życiorys, 22 XI 1945…, [b.p.].
87 Ibidem, Oświadczanie…, [b.p.].
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stał zastępcą szefa. Podczas pracy w tym mieście odbył również kurs śledczy 
MBP oraz kurs dla zastępców PUBP. W czerwcu awansowano go na stopień po-
rucznika. Od marca 1948 roku był zastępcą oraz p.o. szefa PUBP w Gryfi cach, 
formalnie został nim dopiero rok później. W lipcu 1949 roku awansowano go 
do rangi kapitana. Jego praca na szczeblu powiatowym była oceniana bardzo 
pozytywnie. Podkreślano, że jest to „jeden ze zdolniejszych szefów PUBP”88.

W listopadzie KW PZPR rekomendował go na stanowisko inspektora przy 
kierownictwie WUBP w Szczecinie, ale jego kooperacja z aparatem wojewódz-
kim rozpoczęła się właściwie dopiero pod koniec 1950 roku. W charakterysty-
ce z marca 1950 roku, choć wymieniono jego zalety, takie jak „wyrobienie poli-
tyczne na wysokim poziomie” oraz że „podniósł poziom PUBP”, to zarzucono 
mu jednocześnie lekkomyślność oraz zbytnie obnoszenie się ze swoim stano-
wiskiem, przez co „przypuszczalnie na wyższe stanowisko samodzielnie w na-
szych organach nie jest jeszcze odpowiednim kandydatem z braku rozwagi”89.

Oprócz tego na wspomnianym powyżej dokumencie znajduje się odręczna 
adnotacja ówczesnego szefa WUBP w Szczecinie – ppłk. Eliasza Kotona, któ-
ra zawiera informacje o słabym przygotowaniu operacyjnym Małkiewicza. Ko-
ton zaproponował mianowanie go na jednego z zastępców naczelnika wydzia-
łu operacyjnego WUBP, by nabrał doświadczenia90. Zamiast tego Małkiewicz 
najprawdopodobniej odbył w tym czasie trwający 6 miesięcy kurs przy Cen-
tralnej Szkole Partyjnej KC PZPR.

Uchwałą KC PZPR z 18 maja 1951 roku został zaakceptowany na zastępcę 
szefa koszalińskiego WUBP, by ostatecznie we wrześniu zostać p.o. szefa tego 
WUBP. Od tego czasu przez przeszło rok pracował bez zastępcy. Jego kolej-
ną placówką był WUBP w Zielonej Górze. W latach 1954-1955 ukończył z do-
brym wynikiem Szkołę Specjalną w Moskwie. Jego dalsza kariera w aparacie 
również była związana z Pomorzem Zachodnim. Od maja 1955 roku do wrze-
śnia 1956 roku stał na czele Wojewódzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Gdańsku.

W drugiej połowie 1956 roku ponownie trafi ł na Pomorze Zachodnie, gdzie 
objął funkcję kierownika WUdsBP w Szczecinie. Jego miejsce w Gdańsku za-
jął natomiast dotychczasowy kierownik szczecińskiego WUdsBP i wspomnia-
ny już wcześniej Koton.

88 Ibidem, Charakterystyka służbowa na mjr. Małkiewicza Kazimierza s. Karola, Szefa 
WUBP w Zielonej Górze, k. 41.

89 Ibidem, Charakterystyka, 28 III 1950 r., [b.p.].
90 Ibidem.
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Podczas pracy Małkiewicza w Szczecinie doszło do zmian organizacyjnych 
w aparacie bezpieczeństwa, w wyniku których został I zastępcą Komendan-
ta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej (KW MO) ds. Bezpieczeństwa. Jego 
służba na Pomorzu Zachodnim kończy się w 1959 roku, kiedy trafi a do Kato-
wic na równorzędne stanowisko. Następnie w roku 1961, na własną prośbę, zo-
stał przeniesiony do Olsztyna, gdzie jako II zastępca KW MO ds. Bezpieczeń-
stwa przeszedł 5 lat później, już w stopniu pułkownika, na emeryturę. Zmarł 
w 1980 roku i został pochowany na cmentarzu w Olsztynie. Był żonaty od kwiet-
nia 1947 roku z członkinią polskiej partii komunistycznej, a zarazem urzędnicz-
ką Reginą Zofi ą Piekniewską91. 5 listopada 1953 r. w Zielonej Górze przyszedł 
na świat ich jedyny syn Władysław Małkiewicz92.

Czesław Byk/Borecki

Ostatni szef zielonogórskiego WUBP przyszedł na świat 6 lipca 1922 roku w Ma-
łachowie (obecnie woj. małopolskie) jako Czesław Byk. Jego rodzicami byli 
Bronisław i Florentyna (z domu Kowalska). Ojciec z zawodu był cieślą, a mat-
ka zajmowała się domem, ale zmarła jeszcze przed 1939 roku93. Podobnie jak 
poprzednicy ukończył 7 klas szkoły powszechniej, po czym udało mu się wy-
uczyć na ślusarza94.

Przed wybuchem II wojny światowej zdążył jeszcze pracować jako robot-
nik fi zyczny w Starachowicach. Prawdopodobnie, tak jak jego rówieśnik – Ka-
zimierz Małkiewicz – nie wziął udziału w kampanii wrześniowej, choć w ży-
ciorysie spisanym 22 stycznia 1945 roku informował, że został powołany i brał 
udział w trzech bitwach, podając nawet, gdzie się toczyły95. Podczas okupacji 
niemieckiej wspólnie z krewnym podejmował się prac dorywczych96. Na prze-
łomie lat 1942-1943 nawiązał kontakt z lokalną komórką PPR. Wkrótce wstą-
pił również do zbrojnego ramienia tej organizacji – GL/AL, gdzie przyjął pseu-
donim „Brzoza”97.

91 Ibidem, Odpis Zupełny Aktu Małżeństwa, Lipiany, 15 III 1947 r., [b.p.]; ibidem, Życiorys 
Reginy Małkiewicz, Gryfi ce, 19 XI 1948 r., [b.p.].

92 Ibidem, Odpis wyciągu aktu urodzenia Włodzimierza Małkiewicza, Zielona Góra, 
2 XII 1953 r., [b.p.].

93 AIPN BU, 0194/3406, Ankieta specjalna (Byk Czesław), 18 IX 1959 r., k. 18.
94 Ibidem.
95 Iibdem, Życiorys (Byk Czesław), 22 I 1945 r., k. 10.
96 Ibidem, Opinia dotycząca Byk Czesława, 8 II 1947 r., k. 44.
97 Ibidem, Ankieta specjalna (Byk Czesław), 18 IX 1959 r., k. 14.
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Po wstąpieniu w szeregi UBP niemal od razu rozpoczął pracę na stanowi-
skach kierowniczych. W latach 1945-1947 kierował MUBP w Kielcach, Rado-
miu i Częstochowie, a więc na terenie, gdzie aktywnie działały oddziały zbrojne 
podziemia niepodległościowego98. W grudniu 1947 r. zdecydował się zmienić 
nazwisko na Borecki, pod którym to będzie występował przez resztę swojego 
życia99. Następnie został wysłany na kurs szefów PUBP, jednak żadnej placów-
ki powiatowej nie objął, ponieważ wyznaczono go na zastępcę szefa WUBP100. 
Samodzielnym szefem tej jednostki został w na początku lutego 1950 roku101. 
Jego praca na tym stanowisku trwała niewiele ponad rok. W kwietniu 1951 roku 
rozpoczął 6-miesięczny Kurs Aktywu Kierowniczego MBP, na którym uzyskał 
opinię pracowitego, choć słabo przygotowanego pod względem politycznym 
ofi cera, który miał również problemy z opanowaniem się102. To nie przeszko-
dziło mu w objęciu funkcji WUBP w Łodzi, gdzie zresztą upomniany został 
przez wiceministra MBP – Romkowskiego – za niedopilnowanie pracy „pod-
ległego aparatu”103. Sprawa dotyczyła „niewłaściwego” werbunku żony ofi cera 
Wojska Polskiego, którą szantażowano m.in. wyrzuceniem z pracy jej męża104. 
W 1954 roku objął analogiczną placówkę w Zielonej Górze, choć w tym okre-
sie miał poważne problemy zdrowotne i – jak informowano – „był zagrożony 
gruźlicą”105. Tam też doczekał zmian związanych z reorganizacją aparatu bez-
pieczeństwa i został kierownikiem nowo utworzonego WUdsBP106. W sierpniu 
1955 roku wyjechał na roczny Kurs Specjalny do Moskwy107. Po powrocie roz-
począł pracę w KdsBP, obejmując między innymi funkcję naczelnika Wydzia-
łu V Departamentu II108. Jego dalsza praca w centrali została na krótko prze-
rwana na początku 1957 roku, kiedy został zwolniony ze służby ze względu na 
zły stan zdrowia109. To jednak nie trwało długo, już po pół roku złożył podanie 

98 Chodzi przede wszystkim o Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP), kierowane przez Sta-
nisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, które działało na terenie ówczesnych województw łódz-
kiego, śląskiego i kieleckiego. Szerzej zob. T. Toborek, Stanisław Sojczyński i Konspiracyjne Woj-
sko Polskie, wyd. II, Łódź 2015.

99 AIPN BU, 0194/3406 Akt zmiany nazwiska, 18 XII 1947 r., k. 36.
100 Ibidem, Wniosek personalny, k. 75.
101 Ibidem, Przebieg służby (Borecki Czesław), k. 54.
102 Ibidem, Charakterystyka (Borecki Czesław), 15 X 1951 r., k. 78.
103 Ibidem, Odpis rozkazu karnego nr 029/53, 9 VII 1953 r., k. 81.
104 Ibidem, k. 82.
105 Ibidem, Szef WUBP w Zielonej Górze (ppłk Borecki Czesław), 9 II 1954, k. 82.
106 Ibidem, Odpis pisma Sektora Kadr Wydzielonych KC PZPR do Przewodniczącego Ko-

mitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, 29 I 1955 r., k. 84.
107 Ibidem, Przebieg służby (Borecki Czesław), k. 74.
108 Ibidem, Wniosek dotyczący ppłk Boreckiego Czesława, k. 86.
109 Ibidem, Wniosek (ppłk Borecki Czesław), 29 I 1957 r., k. 87.
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o ponowne przyjęcie, co zostało pozytywnie rozpatrzone i tym samym konty-
nuował karierę w kierownictwie MSW110.

Kiedy mogłoby się wydawać, że jego służba w MSW powoli dobiega koń-
ca, w 1962 roku został wyznaczony do pracy operacyjnej na etacie niejawnym 
w Grupie Operacyjnej MSW „Wisła” na terenie ZSRR111. Z pewnością, w jego 
przypadku, brano pod uwagę ukończenie kursu specjalnego. Sama placówka 
miała prowadzić działania kontrwywiadowcze, ściśle współpracując przy tym 
z radzieckimi służbami specjalnymi112. Po 3 latach został kierownikiem Grupy 
nr 3 MSW w Leningradzie113. Do kraju odwołano go 2 lata później, argumentu-
jąc to tym, że przebywał już wystarczająco długo w ZSRR114. Po powrocie objął 
jeszcze stanowisko zastępcy Kierownika Głównego Inspektoratu MSW, by osta-
tecznie odejść na emeryturę w listopadzie 1971 roku115. Zmarł 28 czerwca 1978 
roku w Warszawie. Podobnie jak Atnoni Punda pochowany został na warszaw-
skich Powązkach. W grudniu wziął ślub z Heleną (z domu Sobańską)116. Miał 
z nią syna – Mariana, który przyszedł na świat 7 lipca 1947 roku117. W styczniu 
1976 roku ożenił się natomiast z Danutą, która po jego śmierci bezskutecznie 
starała się o uzyskanie świadczenia emerytalnego po mężu118.

Podsumowanie

Okres istnienia WUBP w Zielonej Górze przypadał na wyjątkowo dramatyczny 
fragment dziejów Polski. Podobnie jak na innych terytoriach, które po 1945 roku 
znalazły się w granicach państwa polskiego, również na omawianym terenie 
dopiero co kształtujące się społeczeństwo, którego przedstawiciele pochodzi-
li z różnych stron II Rzeczpospolitej, musiało się zmagać z wieloma problema-
mi dotyczącymi zarówno aklimatyzacji w nowej „małej ojczyźnie”, jak i z natę-
żonymi w tych latach represjami ze strony organów bezpieczeństwa. Szczegól-
nie znaczenie przypadało tutaj wsi, na której, w myśl założeń planu 6-letniego, 
władze zamierzały przeprowadzić proces kolektywizacji.

110 Ibidem, Podanie do Departamentu Kadr i Szkolenia MSW, 11 VI 1957 r., k. 90.
111 Ibidem, Wniosek Personalny (Borecki Czesław), 6 X 1962 r., k. 201.
112 Rola i zadania Grupy Operacyjnej „Wisła” oraz jej funkcjonowanie w Moskwie w latach 

1970-1990. Funkcjonowanie Grupy KGB „Narew” w Warszawie, [w:] Współpraca SB MSW PRL 
z KGB ZSRR w latach 1970-1990. Próba bilansu, red. Z. Nawrocki, Warszawa-Emów 2013, s. 52.

113 AIPN BU, 0194/3406, Wniosek do Ministra MSW, 25 VI 1965 r., k. 103.
114 Ibidem, Wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr, 5 V 1967 r., k. 105.
115 Ibidem, Karta zwolnienia (płk Borecki Czesław), 4 XI 1971 r., k. 111.
116 Ibidem, Odpis skrócony aktu małżeństwa, 9 XII 1947 r., k. 35.
117 Ibidem, Ankieta personalna (Borecki Czesław), 18 IX 1959 r., k. 28.
118 Ibidem, Decyzja odmowna, 15 I 1980 r., k. 152.
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Tym bardziej interesujące wydają się życiorysy osób, które kierowały or-
ganami bezpieczeństwa na terenie województwa zielonogórskiego. Nie ule-
ga najmniejszej wątpliwości, że właściwie żadna z przedstawionych czterech 
osób, która miała w swojej karierze zawodowej epizod kierowania zielonogór-
skim WUBP, nie osiągnęłaby takiej pozycji społecznej w przedwojennej Polsce. 
Szansą dla nich wszystkich była zupełnie nowa władza, która za bezapelacyjne 
posłuszeństwo oferowała im możliwość rozwoju w aparacie bezpieczeństwa.

Spośród wymienionej w artykule czwórki do pracy w centrali zdołali dotrzeć 
Punda i Borecki. Ten pierwszy, w przeciwieństwie do pozostałych, nie przeszedł 
na emeryturę, ponieważ jako jedyny zmarł podczas czynnej służby. Mimo naj-
dłuższego stażu, jeżeli chodzi o działalność w ruchu komunistycznym, nigdy 
nie objął któregoś z departamentów operacyjnych w centrali. Być może dlate-
go, że w przeciwieństwie do swoich następców z Zielonej Góry nie miał duże-
go doświadczenia, jeżeli chodzi o kierowanie placówkami UBP, wcześniej był 
bowiem ofi cerem ds. polityczno-wychowawczych, a następnie w Zarządzie In-
formacji KBW. Wydaje się, że najdalej spośród nich zaszedł właśnie Borecki. To 
on zdołał zostać nawet ofi cerem na etacie niejawnym w ramach Departamen-
tu II MSW. Pozostali, czyli Mrożek i Małkiewicz, zatrzymali się natomiast na 
szczeblu wojewódzkim. Stosunkowo szybko na emeryturę odszedł ten drugi, 
któremu w dalszych awansach nie pomogło nawet ukończenie kursu specjal-
nego w Moskwie. Mrożek zaś pracował najdłużej, odchodząc ze służby dopie-
ro w 1975 roku i niemal do końca służby kierował łódzką „bezpieką”.
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Wstęp

Jako uczestnik wydarzeń dekady lat 80. XX wieku, a zarazem historyk, pragnę 
usystematyzować i spopularyzować wiedzę o niektórych represjonowanych 
działaczach szeroko pojętej zielonogórskiej „Solidarności”. Tekst podzieliłem 
na dwie części. W pierwszej dokonałem syntetycznej prezentacji represji, na 
jakie byli narażeni działacze pokolenia „Solidarności”, w tym z województwa 
zielonogórskiego. Część druga poświęcona jest tym osobom, których losy – 
w mojej ocenie – najlepiej oddają opresyjność schyłkowego PRL. Wybór re-
presjonowanych jest całkowicie subiektywny. Starałem się ukazać sylwetki tych 
działaczy, w stosunku do których stosowano różne rodzaje represji z przedsta-
wionych w części pierwszej: internowanie, skazanie, szykanowanie i zwolnie-
nie z pracy oraz inne.

Represje

Wprowadzenie stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku zapocząt-
kowało w Polsce okres, w którym represje „po raz pierwszy od czasów stalinow-
skich miały […] tak szeroki zasięg – ludzi wyrzucano z pracy (głównie w wy-
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niku tak zwanej weryfi kacji kadr, będących de facto czystkami politycznymi), 
aresztowano i internowano”1.

Według danych MSW przytaczanych przez historyków pierwszej nocy sta-
nu wojennego internowano 3173 osoby. Internowano także księży, na przykład 
w okresie 15-22 grudnia 1981 roku w Zakładzie Karnym w Strzelcach Opol-
skich ojca Ryszarda Ślebodę (od 1 lipca 1985 r. wikariusza parafi i św. Antonie-
go Ojców Kapucynów w Nowej Soli i opiekuna Duszpasterstwa Ludzi Pracy)2. 
W kolejnych dniach i miesiącach stanu wojennego internowanie zastosowano 
ogółem w stosunku do 9736 osób (w tym 1008 kobiet), wydając 10 132 decyzje 
o internowaniu (niektóre osoby były internowane nawet trzykrotnie)3. Wśród 
internowanych byli też tajni współpracownicy4. Dolegliwość internowania, czy-

1 G. Majchrzak, Wstęp, [w:] Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do lu-
dowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. G. Majchrzak, Instytut 
Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 
2016, s. 7. Trybunał Konstytucyjny uznał 23 lutego 2011 r. i 16 marca 2011 r., że dekret o stanie 
wojennym był niezgodny z ówczesną Konstytucją, ponieważ został wydany przez nieupraw-
niony podmiot. Stan wojenny wprowadzono na wniosek niekonstytucyjnego organu (Wojsko-
wa Rada Ocalenia Narodowego) uchwałą Rady Państwa, która nie mogła jej przyjąć także dla-
tego, że trwała wówczas III sesja Sejmu VIII kadencji. Stan wojenny został zawieszony 31 grud-
nia 1982 r., a zniesiony 22 lipca 1983 r. (Dekret z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. 
z 1981 r. Nr 29, poz. 154; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 marca 2011 r., sygn. akt K 35/08, 
Dz.U. z 2011 r. Nr 64, poz. 342).

2 A. i M. Perlakowie, Internowani w Uhercach II (16 sierpnia-23 grudnia 1982 r.), Oddział In-
stytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 171; G. Majchrzak, Represje w okre-
sie stanu wojennego w Polsce, [w:] Inteligentna forma internowania…, s. 14.

3 G. Majchrzak, Represje w okresie…, s. 14.
4 Waldemar Handke podał personalia tajnych współpracowników (TW) spośród interno-

wanych (i działaczy podziemia) z woj. leszczeńskiego. Podobnych badań dotyczących inter-
nowanych w woj. zielonogórskim nie opublikowano. Wiadomo jedynie, że z internowanych 
w woj. zielonogórskim cztery osoby zwolniono „ze względów operacyjnych” (W. Handke, Soli-
darność Leszczyńska 1980-1990, Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie, Lesz-
no 2010, s. 26-30, 34, 54, 57, 67, 74, 76-77, 79-80, 106, 108, 137, 138-139, 149, 156, 203; P. Zwiernik, 
NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, [w:] NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 4: Polska Zachodnia, 
red. Ł. Kamiński, G. Walogóra, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 418. Dotąd opu-
blikowano jedynie niepełną listę internowanych z woj. zielonogórskiego (np. P. Grabiec, Powsta-
nie i działalność NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze w latach 1980-1981, Wydawnictwo OR-
GANON, Zielona Góra 1996, s. 110-111, a jedynie część z wymienionych tam osób można od-
szukać w wykazie wykonanym z akt o sygn. IPN Po 161/1 (Portal edukacyjny Instytutu Pamięci 
Narodowej 13GRUDNIA81.PL, „Wykaz alfabetyczny osób internowanych w okresie stanu wo-
jennego (Wykonano z akt o sygn. IPN Po 161/1)” [dostęp 10.10.2019], https://13grudnia81.pl [da-
lej: „Wykaz alfabetyczny osób internowanych”]) lub w publikacjach o ośrodkach odosobnienia 
(B. Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ośrodki odosobnienia podległe Okrę-
gowemu Zarządowi Zakładów Karnych we Wrocławiu (1981-1982), Instytut Pamięci Narodowej, 
Wrocław–Warszawa 2017, s. 303-324 [Głogów], 438 [Wrocław (Włodzimierz Bogucki)]; M. Mar-
cinkiewicz, Ośrodki odosobnienia 1981-1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głę-
bokie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Europejskie Centrum Solidarności, 
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li uwięzienia bez wyroku, polegała na tym, że pozbawienie wolności było bez-
terminowe5. Większość internowanych zwolniono latem, a ostatnich w grud-
niu 1982 roku, co oznacza, że byli więzieni bez wyroku przez przeszło rok6. In-
ternowanych zwykle przetrzymywano w wydzielonych częściach zakładów 
karnych w trudnych warunkach, nękano przesłuchaniami zmierzającymi do 
werbunku na współpracownika SB lub choćby złamania ducha oporu poprzez 
podpisanie deklaracji lojalności („lojalki”), od marca 1982 roku nakłaniano do 
emigracji z Polski bez prawa powrotu. Do końca 1982 roku w ramach operacji 
„Klon” SB przeprowadziła rozmowy profi laktyczno- ostrzegawcze z 997 oso-
bami z „aktywu Solidarności” zielonogórskiej. Podpisania „lojalki” odmówiło 
30 osób7. W 1982 roku emigrowało około 200, a do 25 listopada 1983 roku 770 
internowanych (8%) (w latach 1982-1988 łącznie ok. 2,2 tys., to jest około 23% 
internowanych)8.

W regionie zielonogórskim internowano 46 osób. W pierwszej dobie stanu 
wojennego internowano 34 osoby, a 14 i 15 grudnia dalszych osiem. Kolejnych 
internowano w maju 1982 roku przed zapowiedzianym protestem. W tej gru-
pie byli pracownicy Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego „Zastal” 
w Zielonej Górze: Jan Klecki i Bogumił Pawłowski9. Liczby te wskazują na od-
mienną tendencję niż odnotowana w całym kraju, ponieważ większość działa-

Gdańsk 2016, s. 400 [Darłówek (Karol Mielnicki, prawnik MKZ)]; A. Perlak, Ośrodek Interno-
wania w Zakładzie Karnym w Uhercach, [w:] A. i M. Perlakowie, Internowani w Uhercach II…, 
s. 42-43 [Uherce]. Ponieważ wśród internowanych w woj. zielonogórskim byli tajni współpra-
cownicy, istotną rolę odgrywa uzyskiwany w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub/i osoby represjonowanej z przy-
czyn politycznych [dalej: status], bądź też nadany przez Prezydenta RP Krzyż Wolności i Soli-
darności [dalej: KWiS]. W obu przypadkach dokonywana jest bowiem lustracja działacza przed 
honorowaniem go statusem lub KWiS. W obecnym stanie prawnym jest to jedyny sposób, by 
ustalić, kto nie był TW wśród działaczy, którzy nie aspirują do stanowisk objętych obowiązkiem 
lustracyjnym. Niestety dotąd nie ma podstaw prawnych do opublikowania listy osób ze statu-
sem. Natomiast rozproszone dotąd informacje o odznaczonych KWiS można odszukać na no-
wopowstałej stronie IPN (Krzyż Wolności i Solidarności. Lista osób odznaczonych, https://od-
znaczeni-kwis.ipn.gov.pl [dostęp 10.10.2019].

5 A. Perlak, Wyryte w pamięci, [w:] A. i M. Perlakowie, Internowani w Uhercach II…, s. 231.
6 G. Majchrzak, Represje w okresie…, s. 14.
7 P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność”…, s. 418.
8 W. Polak, Specyfi ka represji stanu wojennego, [w:] Internowani i uwięzieni w stanie wojen-

nym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice-Warszawa 2018, s. 16-18; 
G. Wołk, Paszport w jedną stronę? Emigracja internowanych po wprowadzeniu stanu wojenne-
go, [w:] Internowani i uwięzieni…, s. 54, 69.

9 Obaj (wraz z Andrzejem Perlakiem internowanym 13 grudnia 1981 r.) z obozu w Gło-
gowie byli przewiezieni do Grodkowa a następnie aż w Bieszczady – wszyscy trzej zwolnie-
ni z internowania w Uhercach 30 listopada 1982 r. („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, 
poz. 3411, 6242, 6298).
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czy zielonogórskich internowano w pierwszej dobie stanu wojennego. Wiado-
mo, że z zielonogórskich działaczy emigrowało 16 internowanych (35%), a więc 
znacznie więcej niż średnio w kraju10.

Z ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze liczącego 40 osób internowa-
no co czwartego działacza: obu wiceprzewodniczących – Leona Mituro i Jana 
Papinę (obaj emigrowali)11, oraz członków Prezydium ZR (Edward Krzycki12, 
Tadeusz Latko, Zbigniew Mrowiec (emigrował), Andrzej Perlak i Marian Pod-
sada (emigrował)13); a także dwu kolejnych przewodniczących Wojewódzkiego 
Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” (Jan 
Nanowski z Modrzycy, który emigrował i Edward Lipiec z Drożkowa k. Żar14) 
oraz przewodniczącego Komitetu Uczelnianego NZS w Wyższej Szkole Inży-
nierskiej w Zielonej Górze – Jana Markowskiego15. Z działaczy NSZZ „Soli-
darność” Region Dolny Śląsk internowano nowosolan: Szczepana Bąka i An-
drzeja Geneję16. Przewodniczący Zarządu Regionu w Zielonej Górze, członek 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Mieczysław Oszmian, który uniknął 

10 P. Grabiec, Powstanie i działalność…, s. 110-111.
11 Skład ZR podał Przemysław Zwiernik (P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność”…, s. 401). Nadal 

jednak brak ustaleń co do składu MKZ (P. Zwiernik, Region Zielona Góra NSZZ „Solidarność”, 
[w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 3, red. G. Waligóra, Stowarzysze-
nie Pokolenie, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019, s. 488-490). L. Mituro – działacz 
z „Zastalu” w Zielonej Górze, J. Papina z Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych „In-
westprojekt”. („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 5432, 6148; B. Perlak, Internowa-
ni na Dolnym Śląsku…, s. 320).

12 E. Krzycki („Kromet” w Krośnie Odrzańskim) został internowany pomimo, że 23 listo-
pada 1981 r. złożył rezygnację z funkcji członka Prezydium ZR (P. Zwiernik, NSZZ „Solidar-
ność”…, s. 401-402, 415, 419).

13 T. Latko – pracował w WSS „Społem” w Zielonej Górze, Z. Mrowiec w Zielonogórskiem 
Zjednoczeniu Budownictwa, A. Perlak w Zespole Szkół Spożywczych w Nowej Soli, M. Podsada 
w Nadleśnictwie Krzystkowice („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 4090 [Krzycki], 
4510, 5543, 6298, 6567; Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, 311, 313).

14 J. Nanowski został powołany w skład Krajowego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „S”, 
a funkcję zielonogórskiego przewodniczącego WKZ przejął po nim E. Lipiec Obaj zostali inter-
nowani 13 grudnia 1981 r.: Nanowski do 11 lutego 1982 r., Lipiec do 12 lipca 1982 r., a po zwolnie-
niu z internowania podjął działalność w konspiracji (jako jedyny z zielonogórskich przewodni-
czących Związku, pozostali emigrowali) („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 5642, 
4664; B. Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku…, s. 305, 319).

15 J. Markowski, student IV roku WSI w Zielonej Górze, był internowany do 23 lipca 1982 r. 
(„Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 5115; B. Perlak, Internowani na Dolnym Ślą-
sku…, s. 321).

16 Sz. Bąk pracował w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych „Dozamet”; a A. Geneja 
w Nowosolskiej Fabryce Nici „Odra” („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 174, 1965).
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zatrzymania, sam zgłosił się na milicję i został internowany17. Towarzyszył mu 
ks. Henryk Nowik „dla dodania otuchy”18.

Internowano także dwu kolejnych przewodniczącego MKZ w Zielonej Gó-
rze – Kazimierza Skorupskiego i Macieja Ołtarzewskiegio (obaj emigrowa-
li)19. Wypowiedzieli się w reżimowej prasie: K. Skorupski złożył oświadcze-
nie, a M.Ołtarzewski udzielił obszernego wywiadu, który stał się zaczynem do 
działań propagandowych władz wymierzonych w „Solidarność”20. Internowa-
no także członków MKZ – oddelegowanych: Andrzeja Busse – emigrował po 
pobiciu w czasie internowania (Kwidzyń) i Adama Niezgodę (przedstawiciel 
w KKP, emigrował)21 oraz nieoddelegowanych: Tadeusza Aft arczuka i Edwar-
da Mincera22. Wśród internowanych znaleźli się też redaktorzy związkowych 

17 M. Oszmian (Zakład Usług Technicznych Spółdzielni Inwalidów w Zielonej Górze) był 
internowany do 26 czerwca 1982 r., a w grudniu 1982 r. emigrował do Szwecji („Wykaz alfa-
betyczny osób internowanych”, poz. 6041; B. Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku…, s. 317); 
M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”. Relacje, wspomnienia, dokumenty (wrzesień 1980-
23 grudnia 1982), Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Poznań 2013, s. 90, 124; 
P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność”…, s. 419).

18 Postać ks. H. Nowika, kapelana MKZ/ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, jest 
niejednoznaczna. Historycy ustalili, że w 1966 r. został zarejestrowany w Wydziale IV WUSW 
w Zielonej Górze (później w Gorzowie Wlkp.) jako tajny współpracownik SB o pseudonimie 
„Aleksander”. Akta sprawy prowadzonej do kwietnia 1985 r. zostały w roku 1990 wybrakowa-
ne (D. Koteluk, Ksiądz Henryk Nowik w krajobrazie zielonogórskiej społeczności, [w:] Władze 
wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, red. 
E. Wojcieszyk, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Poznań–Warszawa 2016, 
s. 102; P. Zwiernik, Państwo, Kościół, „Solidarność” w województwie zielonogórskim 1980-1981. 
Zarys problemu, [w:] Władze wobec kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nad-
odrzu w latach 1980-1989, red. E. Wojcieszyk, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, 
s. 74-75; D. Śmierzchalski-Wachocz, Ksiądz kanonik Benedykt Pacyga – „inwigilowany pasterz”, 
[w:] Władze wobec kościołów i związków…, s. 110).

19 „Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 7452, 5958; B. Perlak, Internowani na Dol-
nym Śląsku…, s. 312.

20 Gazety z tekstami K.Skorupskiego i M. Ołtarzewskiego były  dostarczone  do cel inter-
nowanym (P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność”…, s. 420; M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidar-
ność”…, s. 124). K. Skorupski pracował w Teatrze im. Kruczkowskiego, zwolniony z interno-
wania z końcem 1981 r. emigrował do Francji, a M. Ołtarzewski (zatrudniony w Wojewódzkim 
Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji w Zielonej Górze), internowany do kwietnia 1982, w mar-
cu 1983 r. emigrował do USA (M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 124, 41, 48-49).

21 A. Busse był pracownikiem Zakładu Energetycznego w Zielonej Górze, A. Niezgoda – 
lekarzem („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 821, 5735; P. Zwiernik, NSZZ „Soli-
darność”…, s. 391-393, 396–397, 402, 416, 433).

22 T. Aft arczyk (w czerwcu 1981 r. przewodniczący WZD w Zielonej Górze) pracował jako 
elektromonter w Zakładach Płyt Pilśniowtch w Krośnie Odrzańskim, E. Mincer jako dzienni-
karz w Radiu „Zachód” („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 40, 5392; E. Mincer, 
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pism: Jerzy Podbielski, Włodzimierz Przybyłko, Zenon Szachowicz (emigro-
wał)23, działacze z grupy interwencyjnej – Karol Mielnicki24 i Włodzimierz Bo-
gucki25. Ten ostatni ujawnił w swojej relacji z 2005 roku, że w 1981 roku pełnił 
„jako osoba, która miała mieć specjalne zadanie […] funkcję sekretarza Wo-
jewódzkiego Komitetu Obrony oraz szefa Dyżurnej Służby Operacyjnej”26.

Rada Państwa z pogwałceniem prawa przyjęła dekrety27 między innymi 
wprowadzający na czas stanu wojennego postępowanie doraźne oraz umoż-
liwiający przekazanie spraw do sądów wojskowych (z najniższą przewidzianą 
karą – 3 lata więzienia) oraz postępowanie przyspieszone (kara pozbawienia 
wolności do 2 lat i grzywna do 100 tys. zł)28. W okresie stanu wojennego wsz-
częto w trybie doraźnym 10 774 śledztwa przeciwko 13 634 osobom29. Głów-
ny ciężar stosowania represji złożono w ręce sądów wojskowych (do 21 lipca 

Przypadek dziennikarza w stanie wojennym, [w:] Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, red. Cz. Osę-
kowski, R. Skobelski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009, s. 233-235; P. Zwiernik, 
NSZZ „Solidarność”…, s. 396, 441, 443.

23 „Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 6548, 6718, 8120.
24 K. Mielnicki – prawnik, kierownik grupy interwencyjnej MKZ, internowany w Darłów-

ku („Wykaz alfabetyczny osób internowanych”, poz. 5331; M. Marcinkiewicz, Ośrodki odosobnie-
nia 1981-1982. Wierzchowo Pomorskie, Jaworze, Darłówek i Głębokie, Oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej w Szczecinie, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk 2016, s. 400).

25 W. Bogucki – pracownik Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze, współpracownik Biu-
ra Interwencyjno- Prawnego przy ZR. W swej relacji podawał, że był internowany do 16 maja 
1982 r., co jak wykazał pracownik Oddziału IPN w Poznaniu Przemysław Zwiernik, nie jest 
zgodne z prawdą. Został zwolniony we Wrocławiu 16 lutego 1982 r., co potwierdzają też bada-
nia B. Perlaka i dostępne już powszechnie źródła archiwalne (W. Bogucki, Wspomnienie o sta-
nie wojennym, [w:] Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, s. 217; P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność”…, 
s. 419; B. Perlak, Internowani na Dolnym Śląsku…, s. 438; „Wykaz alfabetyczny osób interno-
wanych”, poz. 537).

26 Włodzimierz Bogucki, [w:] Powstanie NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, t. 1: Opowie-
my wam o tych wypadkach…, red. R.W. Łuczkiewicz, Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, Zie-
lona Góra 2005, s. 69-70.

27 Zarówno same dekrety, jak i Dziennik Ustaw, w którym je opublikowano, były antydato-
wane. Dekrety z 12 grudnia 1981 r. były uchwalone dzień później i przez organ nieuprawniony, 
o czym była już mowa [przypis 2]. Opublikowane zostały 17 grudnia 1981 r. w Dzienniku Ustaw 
z 14 grudnia 1981 r., a więc także z naruszeniem prawa.

28 Dekret z 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa 
i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. z 1981 r. Nr 29, poz. 156; Dekret 
z 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestęp-
stwa oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowcyh jednostek organizacyjnych Pro-
kuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. 
z 1981 r. Nr 29, poz. 157; G. Majchrzak, Represje w okresie…, s. 15.

29 G. Majchrzak, Represje w okresie…, s. 15.
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1983 r. skazały 10 191 osób, a sądy powszechne 1685 osób)30. Sądy wojskowe wy-
dały sześć wyroków śmierci, m.in. wobec Zdzisława Najdera, dyrektora Roz-
głośni Polskiej Radia Wolna Europa31.

W początkowym okresie działaczy, którym nie można było postawić zarzu-
tów internowywano. Zwolnienie z internowania niekiedy nie było też równo-
znaczne z odzyskaniem wolności, a z zaostrzeniem represji. Wobec bowiem 
424 osób internowanie zamieniono na tymczasowe aresztowanie, a kolejnych 
116 osób aresztowano po zwolnieniu z internowania. Niektórych internowanych 
działaczy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i KOR aresztowano z zamia-
rem postawienia przed sądem za działalność sprzed 13 grudnia 1981 roku pomi-
mo, że czyny te były objęte abolicją z chwilą wprowadzenia stanu wojennego32. 
W ich sprawie Stanisław Szymkowiak, pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwo-
jowego Metrologii Elektrycznej w „Lumelu” w Zielonej Górze, członek Komi-
sji Krajowej, został wezwany na przesłuchanie do Warszawy, na Rakowiecką33.

W województwie zielonogórskim do ogłoszenia lipcowej amnestii 1986 roku 
Wydział Śledczy KW MO prowadził 25 spraw. Główny ciężar stosowania re-
presji przyjęły na siebie sądy wojskowe (w 1982 r. – sądzono 26 osób). Sąd Ślą-
skiego Okręgu Wojskowego na sesji wyjazdowej w Zielonej Górze 17 czerwca 
1982 roku skazał 11 z 16 oskarżonych działaczy „Solidarności” ze Świebodzina 
na wyroki aż do 6 lat więzienia (dla głównego oskarżonego Czesława Stasiaka 
prokurator zażądał kary 12 lat pozbawienia wolności). W maju 1983 r. Sąd Rejo-
nowy w Żarach skazał 13 działaczy Komisji Wykonawczej „Solidarności” Ziemi 
Żarskiej (w tym Krzysztofa Cierpińskiego, konspiracyjnego dublera E. Lipca) 
na kary pozbawienia wolności do lat 2 w zawieszeniu34. Służba Bezpieczeństwa 
rozbiła też dwie konspiracyjne struktury o charakterze regionalnym: w sierp-
niu 1982 roku związaną z pismem „Solidarność Środkowego Nadodrza” grupę 
Arkadiusza Olszowego, a w grudniu 1983 roku grupę Hieronimy Liberkowskiej 

30 Ibidem, s. 15-16
31 Ibidem, s. 17.
32 Ibidem, s. 14.
33 Stanisław Szymkowiak, [w:] Powstanie NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze, t. 1, s. 47-48, 52.
34 Wśród skazanych z Cz. Stasiakiem był wiceprezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie 

sędzia Hubert Błaszczyk, członek konspiracyjnego Sztabu organizacji Podziemie „Solidarno-
ści” Ziemi Świebodzińskiej (P. Zwiernik, Region Zielona Góra…, s. 488-490; P. Zwiernik, Hu-
bert Andrzej Błaszczyk, [w:] Encyklopedia Solidarności…, t. 1, s. 51; P. Zwiernik, NSZZ „Solidar-
ność”…, s. 425.
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wydającej pismo „Zielonogórski Serwis Informacyjny”35. Obrońca represjono-
wanych adwokat Walerian Piotrowski ocenił, że w województwie zielonogór-
skim akty oskarżenia wnoszone były w większości w trybie zwykłym, a sędzio-
wie „starali się swoje obowiązki wykonywać w taki sposób, by wydawane przez 
nich wyroki były umiarkowane”36.

Powszechnie stosowaną represją było stawianie przed kolegiami ds. wykro-
czeń, a te skazywały opozycjonistów na kary aresztu i grzywny37.

W listopadzie 1982 roku zaczęto stosować represję znaną od lat pięćdzie-
siątych (wówczas były to tzw. jednostki pracy, jednostki kleryków). Działaczy 
średniego  szczebla  powoływano do ludowego Wojska Polskiego do odbycia 
służby lub na ćwiczenia. Działania te PRL-owski generał Wojciech Jaruzelski 
określił mianem „inteligentnej formy internowania”. Objęto nią prawie 2 tys. 
działaczy, w tym także „osoby krótko po zabiegach operacyjnych, niektóre 
w opatrunkach gipsowych całej kończyny dolnej, kołnierzach ortopedycznych 
szyi, z infekcjami, gorączkujących, z zapaleniem dróg oddechowych, dyskopa-
tią”38. „Ćwiczenia” prowadzono w jednostkach wojskowych w: Brzegu, Budo-
wie, Chełmie nad Wisłą, Czarnem, Czerwonym Borze koło Łomży, Głogowie, 
Gorzowie Wielkopolskim, Rawiczu, Trzebiatowie i Uniściu, poborowych zaś 
skupiono w jednostkach wojskowych w Chełmie, Jarosławiu i Węgorzewie39. 
Internowany do lipca 1982 roku Jan Markowski – przewodniczący NZS na WSI, 
po ukończeniu studiów został powołany do wojska w Szkole Ofi cerów Rezer-
wy w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Elblągu. Gdy ironizując oświad-
czył, że nie będzie uczestniczył w wyborach do rad narodowych (17 czerwca 
1984 r.), ponieważ „za politykę już siedział”, natychmiast przestał być podcho-

35 Po odstąpieniu od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym 11 maja 1983 r. w sprawie 
A. Olszowego zapadły wyroki do 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata, 
a w związku z amnestią z 22 lipca 1984 roku nie doszło do procesu 11. działaczy objętych ak-
tem oskarżenia w sprawie H. Liberkowskiej (P. Zwiernik, NSZZ „Solidarność”…, s. 422-423).

36 W. Piotrowski, Stan wojenny w Zielonej Górze – po 25 latach. Refl eksja adwokata – obroń-
cy sądowego, [w:] Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej, s. 226

37 G. Majchrzak, Represje w okresie…, s. 17.
38 M. Góra, Powołanie działaczy opozycji antykomunistycznej do jednostki wojskowej w Cheł-

mie jako forma represji okresu stanu wojennego w świetle śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, [w:] Inteligentna forma internowania Ćwi-
czenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. 
G. Majchrzak, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2016, s. 121-122.

39 Dotąd IPN ustalił nazwiska 1447 rezerwistów powołanych na ćwiczenia i 264 poboro-
wych skierowanych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Wśród Wojskowych Komend 
Uzupełnień wymienia się zielonogórską, co sprawia, że wątek ten wymaga szczegółowych ba-
dań (G. Majchrzak, Wstęp, [w:] Inteligentna forma internowania…, s. 7; Ł. Rabczyński, Wpro-
wadzenie [do aneksów], [w:[ Inteligentna forma internowania…, s. 321-322).
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rążym i został skierowany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Pułku 
Zmechanizowanym w Trzebiatowie na Pomorzu Zachodnim.

Tak zwaną weryfi kację kadrową, czyli czystki przeprowadzono w dwu eta-
pach: wobec osób funkcyjnych, a następnie – już z udziałem nowej „zweryfi -
kowanej” kadry kierowniczej, wobec ogółu pracowników. Weryfi kacją objęto 
dziennikarzy, a także i inne środowiska: wymiar sprawiedliwości, administra-
cję państwową i szkolnictwo, w tym wyższe40. Wśród osób zwolnionych z pracy 
w wyniku weryfi kacji był m.in. były internowany E. Mincer z Radia Zachód41.

Służba Bezpieczeństwa prowadziła też tak zwane działania specjalne, w tym 
nękające (np. listy i telefony z pogróżkami, nieprawdziwymi informacjami, roz-
powszechnianie plotek, także o rzekomej współpracy z SB, czym starano się izo-
lować poddawanego represjom w środowisku). Atomizację społeczeństwa pro-
wadzono poprzez zastraszanie, internowania i zasądzanie wysokich wyroków. 
W akcji tłumienia protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego uży-
to broni palnej przy pacyfi kacji kopalni „Wujek”, w wyniku czego 9 górników 
poniosło śmierć, a wielu odniosło rany. Zastrzelono też uczestników manife-
stacji – w Lubinie zginęły 3 osoby, a ofi ary były także między innymi w Gdań-
sku i Wrocławiu. Dochodziło też do porwań i pobić, niewyjaśnionych zgonów 
w więzieniach. Wśród zamordowanych był ks. Jerzy Popiełuszko. W tak zwa-
nym raporcie [Jana] Rokity z 1989 roku, będącym owocem pracy Sejmowej 
Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW, wskazano na śmierć 
122 osób, w tym 88 bez wątpliwości zakwalifi kowano jako efekt działania funk-
cjonariuszy resortu spraw wewnętrznych gen. Kiszczaka42.

Ofi ary stanu wojennego, które doznały uszczerbku na zdrowiu, a nawet 
zmarły, z powodu wyłączenia telefonów, co skutkowało brakiem możliwości 
wezwania lekarza, dotąd nie zostały policzone. Na stan zdrowia wpływ miało 
też niewystarczające zaopatrzenie sklepów – pomimo systemu kartkowego, wie-
le towarów nie było dostępnych. Życie utrudniało ogłoszenie godziny policyj-
nej i zakaz przemieszczania się poza miejsce swego zameldowania bez stosow-
nej przepustki. Pogłębiła się infl acja. Codzienne życie było więc bardzo trudne. 
Pomimo tego wiele osób, w tym w województwie zielonogróskim, pamiętają-
cym represje z 1960 r. po obronie Domu Katolickiego w Zielonej Górze, zaan-
gażowało się w konspirację.

40 G. Majchrzak, Represje w okresie…, s. 18-19.
41 E. Mincer, [w:] Powstanie NSZZ Solidarność w Zielonej Górze, cz. 2: Nie zapomnijcie tam-

tych dni..., red. R.W. Łuczkiewicz, Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze, Zielona Góra 2006, s. 68.
42 G. Majchrzak, Represje w okresie…, s. 21.
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Przykłady działaczy pokolenia „Solidarności” 
represjonowanych po 13 grudnia 1981 roku

Bezprawne decyzje o internowaniu  działaczy  zielonogórskiej  „Solidarności”  
podpisywał płk Aleksandr Borysiewicz komendant wojewódzki MO w Zielo-
nej Górze43 Wśród internowanych nocą z 12 na 13 grudnia 1981 roku znalazł 
się Andrzej Geneja, działacz nowosolski, przewodniczący „Solidarności” przy 
Nowosolskiej Fabryce Nici „Odra”, wybrany do ZR Dolny Śląsk. Przewiezio-
ny 13 grudnia do Aresztu Śledczego w Zielonej Górze był osadzony w osobnej 
celi. Na krótko dołączono do niego J. Podbielskiego, a później Edwarda Borow-
skiego – przewodniczącego ZR w Gorzowie Wlkp. Święta Bożego Narodzenia 
A. Geneja przeżył w izolacji, sam w celi. 8 stycznia 1981 roku został w Areszcie 
Śledczym w Zielonej Górze dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy w obec-
ności SB-ka por. Romana Wojtasa44. W wyniku pobicia doznał uszkodzenia 
kręgosłupa. Następnego dnia po pobiciu, czyli 9 stycznia 1982 roku, A. Gene-
ja został przewieziony do ośrodka internowania w Głogowie, gdzie osadzone-
go w celi leczono ambulatoryjnie w związku z pobiciem. 20 stycznia 1982 roku 
został przewieziony do ośrodka internowania w Areszcie Śledczym w Ostro-
wie Wlkp. Zwolniony 8 kwietnia 1982 roku do pełni zdrowia już nie powrócił.

Był od 13 kwietnia 1982 roku kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestio-
nariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Demagog” i nadal represjonowany – prze-
sunięty na inne stanowisko pracy, wielokrotnie wzywany na rozmowy profi -
laktyczno-ostrzegawcze (14 razy), zastraszany, nękany wielokrotnie przepro-
wadzanymi przeszukaniami w mieszkaniu, ukarany 13 kwietnia 1983 roku karą 
grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Zielonogórskim za 
noszenie znaczka „Solidarności”. Kwestionariusza Ewidencyjny prowadzono 
do 22 maja 1984 roku W latach 1985-1989 był wielokrotnie zwalniany z pracy. 
Powrócił do macierzystego zakładu „Odra” na żądania reaktywowanej „Soli-
darności” w maju 1989 roku45.

Działalność A. Geneji jest mało znana w środowisku lokalnym i wśród hi-
storyków, pomimo że należy do grona osób najbardziej zasłużonych, a w ośrod-

43 Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra Kierownicza, t. 3: 1975-1990, red. P. Piotrowski, In-
stytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2008, s. 343.

44 A. Geneja, Pobicie w obozie internowania , [w:] M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Soli-
darność”…, s. 229.

45 M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 28-29; Biuletyn Informacji Publicz-
nej. Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
„Katalog osób rozpracowywanych” [dalej: „Katalog osób represjonowanych”] [Andrzej Gene-
ja], httpl://katalog.bip.ipn.gov.pl [dostęp 10.10.2019].
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ku internowania w Zielonej Górze został dotkliwie pobity, co spowodowało 
trwały uszczerbek na zdrowiu. Nie bez powodu i później był intensywnie re-
presjonowany. To bowiem nie w nowosolskim „Dozamecie” a w „Odrze” po-
wstał pierwszy Komitet Założycielski „Solidarności”. Andrzej Geneja zorgani-
zował Związek już 9 września 1980 roku i zarejestrował (nr 41), gdy powstał 
15 września 1980 roku MKZ w Zielonej Górze. Do „Solidarności” w „Odrze” 
należało w dniu 25 września 1980 roku już 3500 osób (80% załogi) i około 200 
rencistów i emerytów. Do 30 września przeprowadzono demokratyczne wy-
bory, poczynając od najniższego szczebla związkowej struktury, a 8 listopada 
1980 roku wybrano A. Geneję przewodniczącym „Solidarności” w „Odrze”46. 
„Pierwsze sygnały o tym, że działalność związku jest niewygodna dla władzy 
pojawiły się już w październiku [19]80 r.” – wspomina A. Geneja. „Wtedy na 
terenie fabryki doszło do mojego pierwszego spotkania z Romanem Wojta-
sem, porucznikiem Służby Bezpieczeństwa, który pełnił tzw. funkcję „opieku-
na” politycznego zakładu. Dał mi wtedy do zrozumienia, że będzie miał mnie 
na oku i śledził moją działalność”47. Już 29 października 1980 roku A. Geneja, 
będący w zainteresowaniu SB, został zarejestrowany jako fi gurant (osoba roz-
pracowywana) przez Wydział V KWMO w Zielonej Górze do Sprawy Obiek-
towej krypt. „Wrzeciono”, wszczętej 10 lat wcześniej na „obiekt” – Nowosolska 
Fabryka Nici „Odra” w Nowej Soli48.

Pielęgnowana jest wiedza o Mszy św. z udziałem ks. bp. Pawła Sochy odpra-
wionej 4 grudnia 1981 roku na terenie nowosolskiego „Dozametu”, a nie była 
ona jedyną zorganizowaną w Nowej Soli. Andrzej Geneja był inicjatorem i or-
ganizatorem pierwszej polowej Mszy św. odprawionej w Nowej Soli. Odprawio-
no ją w centrum Nowej Soli na Pl. św. Floriana 17 września 1981 roku. Po niej, 
w obecności ks. bp. Pawła Sochy, A. Geneja przemówił do zebranych, nawią-
zując do daty 17 września 1939 roku jako dnia napaści ZSRR na Polskę, i wśród 
skutków wymienił mord katyński. Wystąpienie to było ważnym wsparciem dla 
inicjatywy członka ZR w Zielonej Górze A. Perlaka, którego broszura pt. Ka-
tyń ukazała się w kwietniu 1981 roku nakładem MKZ. Wystąpienie A. Geneji 
nie pozostało bez konsekwencji. Przesłuchano go w sprawie wystąpienia, od-
tworzono przy tym fragmenty jego przemówienia. Prokuratura Wojewódzka 
w Zielonej Górze wszczęła postępowanie przygotowawcze w tej sprawie (umo-
rzone w związku z wprowadzeniem stanu wojennego)49. Dwa dni po wystąpie-

46 M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 28-30.
47 Ibidem, s. 116.
48 „Katalog osób rozpracowywanych” [Andrzej Geneja].
49 M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 114-116.
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niu A. Geneji po Mszy św. wyłączono go ze Sprawy Obiektowej „Wrzeciono” do 
Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia i nadano jej kryptonim „Demagog”. Służ-
ba Bezpieczeństwa odnotowała, że „Na terenie zakładu prowadził szereg akcji 
o charakterze antypaństwowym. Był autorem antypaństwowego i antyradziec-
kiego przemówienia, które wygłosił w dn. 9.IX.[19]81 w Zakładzie przez radio-
węzeł oraz 17.IX.19[81] na mszy polowej w Nowej Soli”50. Andrzej Genaja, któ-
ry miał odwagę głosić prawdę o napaści ZSRS na Polskę w 1939 roku i zbrodni 
katyńskiej, został w 2011 roku uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności 
jako pierwszy z nowosolanin, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział w Poznaniu.

Jednym z najmłodszych skazanych przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zie-
lonej Górze był uczeń Technikum Elektrycznego w Nowej Soli – maturzy-
sta Andrzej Trzeciak51. Po latach wspominał: „Istotnym wydarzeniem w życiu 
nas młodych był wybór Karola Wojtyły na Papieża. Od Niego usłyszeliśmy, że 
przyszłość Polski od nas zależy i musi od nas zależeć. Słowa Papieża o godno-
ści człowieka, jako podstawie życia każdej społeczności ludzkiej, jako zasadzie 
postępowania wobec drugiej osoby odkrywały przed nami inny, ludzki świat. 
Rozpoczęło się w nas «odnawianie oblicza ziemi». Totalitarny system zaczę-
ły drążyć ruchy religijne, które w nas młodych kształtowały postawy odpowie-
dzialności za Polskę, a przede wszystkim prowadziły do świata prawdziwych 
wartości. W Nowej Soli bardzo dynamicznie rozwinął się ruch pielgrzymkowy 
i oazowy”52. Andrzej Trzeciak włączył się w Ruch Światło-Życie, poznał w nim 
kolegów ze swojej szkoły Henryka Cisowskiego i Jarosława Szandurskiego oraz 
Tomasza Langa z Technikum Odlewniczego i Roberta Kozłowskiego z Zespo-
łu Szkół Rolniczych w Kożuchowie53.

W 1981 roku A. Trzeciak uczestniczył czynnie w staraniach o zawieszenia 
Krzyża w sali lekcyjnej, nad którą sprawowała opiekę jego klasa. Starania te 
wsparła jego wychowawczyni Maria Orłowska-Płonka. Bezpośrednim bodźcem 
do działania przeciwko reżimowi stała się dla uczniów śmierć górników w cza-
sie pacyfi kacji kopalni „Wujek”. Chłopcy założyli tajną Organizację Młodzieży 

50 „Katalog osób rozpracowywanych” [Andrzej Geneja].
51 Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 13GRUDNIA81.PL, „Elektroniczny 

inwentarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego” [Andrzej Trzeciak], 
https://13grudnia81.pl [dostęp 10.10.2019]; Z. Syska, Opozycyjne grupy i organizacje młodzieży 
szkolnej w latach osiemdziesiątych na Ziemi Lubuskiej, „Forum Historyczno-Społeczne” 2017, 
nr 5, s. 22-23.

52 A. Trzeciak, Organizacja Młodzieży Walczącej Polski – szkolna konspiracja w Nowej Soli, 
[w:] M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 257.

53 Ibidem, s. 258.
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Walczącej Polski. Opracowali statut, przyjęli zasady działania, złożyli przysię-
gę. W Sylwestra 1981 roku przeprowadzili swą pierwszą akcję ulotkową. Plaka-
ty i ulotki drukowali sami. Organizacja do końca stycznia 1982 roku rozwijała 
się pomyślnie, w systemie piątkowym. Na początku lutego 1982 roku Organi-
zacja została jednak rozbita przez SB. Andrzeja Trzeciaka zatrzymano w szkole 
5 lutego 1982 roku, a nazajutrz został aresztowany i osadzony w Areszcie Śled-
czym przy ul. Łużyckiej w Zielonej Górze. Przetrzymywano go w celi z więźnia-
mi kryminalnymi. Jeden z nich wstawił się za nim, dzięki czemu mógł zatrzy-
mać książeczkę do nabożeństwa, którą wziął z domu w czasie dokonywanego 
tam przeszukania. W celi przygotował pracę dyplomową i uczył się do matu-
ry. Wspomina, że „Podczas przesłuchań straszono mnie «nieznanymi sprawca-
mi», czy «wilczym biletem». Jednym z wątków śledztwa była próba posądzenia 
nas o wytwarzanie i posiadanie materiałów wybuchowych”54. Na sali sądowej 
rodzicom oskarżonych towarzyszyła wychowawczyni Maria Orłowska-Płon-
ka i koledzy z klasy. Cała klasa odmówiła udziału w studniówce55. Wojskowy 
Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze 27 marca 1982 roku skazał A. Trzeciaka 
na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata, dozór kuratora i grzywnę. Podob-
nie Piotra Labrzyckiego, a pozostałych uczniów na niższe wyroki. Wojskowa 
Prokuratura Garnizonowa 27 marca 1982 roku złożyła rewizję od tego wyroku, 
domagając się podwyższenia kary do 4 lat pozbawienia wolności w przypadku 
A. Trzeciaka (dla Labrzyckiego kary 3 lat pozbawienia wolności). Sąd Najwyż-
szy rewizji nie uwzględnił. Wszyscy skazani zostali uniewinnieni 22 kwietnia 
1994 roku wyrokiem Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie56. Sąd 
podkreślił, że Organizacja Młodzieży Walczącej Polski powstała „jako reakcja 
wobec ograniczeń praw obywatelskich i związkowych będących następstwem 
wprowadzenia stanu wojennego. Celem tej organizacji miało być głoszenie 
prawdy skrywanej przez prorządowe publikatory, oraz krytyka istniejącej rze-
czywistości w kierunku jej naprawy. W ugruntowanym już orzecznictwie Sądu 
Najwyższego taka działalność nie jest uznawana za społecznie niebezpieczną, 
lecz wprost przeciwnie jako zasługującą na uznanie”57. Andrzej Trzeciak został 
uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności w 2018 roku.

Warto dodać, że także wychowawczyni A. Trzeciaka była represjonowana. 
Została fałszywie oskarżona i dyscyplinarnie przeniesiona do pracy w innej 

54 Ibidem, s. 259.
55 Ibidem, s. 260.
56 Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 13GRUDNIA81.PL, „Elektroniczny inwen-

tarz archiwalny akt spraw karnych z okresu stanu wojennego” [Andrzej Trzeciak], https://13grud-
nia81.pl [dostęp 10.10.2019].

57 A. Trzeciak, op. cit., s. 261.
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placówce oświatowej. Krzyż w jej pracowni usunięto. Na znak protestu prze-
ciwko prześladowaniu wychowawczyni najlepsi uczniowie z jej klasy, Halina 
Kozdroń i Witold Tomczak, odmówili przyjęcia nagrody Kuratora, przyznanej 
za wybitne osiągnięcia w nauce. Wsparcie środowiska miało duże znaczenie 
dla osoby represjonowanej, pomagało utrzymać dobrą kondycję psychiczną58.

W latach 1982-1990 samotnie walkę prowadził Albin Markowski szykanowa-
ny za działalność związkową w „Solidarności” przez swego pracodawcę. Zwią-
zany z Odrą od 1949 roku, absolwent Państwowej Szkoły Żeglugi Śródlądowej 
we Wrocławiu przez 20 lat pływał w żegludze śródlądowej, między innymi na 
holowniku parowym tylnokołowym „Karkonosze”. Później pracował w Remon-
towej Stoczni Rzecznej we Wrocławiu Oddział w Nowej Soli, gdzie był cenio-
nym pracownikiem, wynalazcą. W 1980 roku współorganizował „Solidarność”, 
był wybrany przewodniczącym59.

„Okres po 13 grudnia 1981 roku był dla mnie i mojej rodziny drogą przez 
mękę. Nagany, kary pieniężne, wypowiedzenia płacy i z pracy, dyscyplinarne 
zwolnienie z wyprowadzeniem ze Stoczni przez straż (z zakazem wstępu)”60. 
Jako wieloletni ławnik A. Markowski potrafi ł bronić się na ścieżce prawnej. Od-
woływał się początkowo do Komisji Rozjemczej, Terenowej Komisji Odwoław-
czej ds. Pracy w Nowej Soli, Sądu Rejonowego w Nowej Soli. Po oddaleniu przez 
Wojewódzki Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze – IV Wy-
dział Pracy z siedzibą w Sulechowie rewizji wniesionej przez Stocznię podwa-
żającej korzystne dla działacza „Solidarności” orzeczenie, pracodawca wniósł 
rewizję nadzwyczajną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (także oddalo-
ną). 17 grudnia 1986 roku Stocznia rozwiązała z A. Markowskim umowę o pra-
cę bez wypowiedzenia z winy pracownika61. Zwolniony z pracy odwołał się do 
Sądu. „Kiedy po 5 miesiącach z prawomocnym wyrokiem uznającym me racje 
zgłosiłem się do pracy, kierownik /…/ oświadczył: «Mnie ten świstek papieru 
nie interesuje!». A miałem wtedy na kogo pracować – żona Hilda i troje dzie-
ci”62 – wspominał. W efekcie dalszych szykan i odmowy dopuszczenia do pra-
cy na jego stanowisku A. Markowski rozpoczął pracę w prywatnym warsztacie.

58 M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 56-57; A. Trzeciak, op. cit., s. 260–261. 
W 2000 r. M. Orłowska-Płonka pod ps. „Jan Maria Kryża” opublikowała poetyckie rekolekcje 
ze wstępem ks. Jana Twardowskiego (Jan Maria Kryża [Maria Orłowska-Płonka], Lampki oliw-
ne: rekolekcje nie tylko dla kapłanów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000).

59 M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 45.
60 A. Markowski, Rzeczywistość po 13 grudnia 1981 r. widziana oczami stoczniowca, [w:] 

M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 278.
61 A. Perlak, Decyzja Społecznej Komisji Pojednawczej w Warszawie po 1989 r., [w:] 

M. i A. Perlakowie, Nowosolska „Solidarność”…, s. 279
62 A. Markowski, op. cit., s. 278.
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Po zmianach 1989 roku wystąpił do Społecznej Komisji Pojednawczej w War-
szawie o zmianę świadectwa pracy i opinii wystawionych przez Stocznię. Jego 
wniosek został oddalony 15 kwietnia 1991 roku. Ponowił go więc i tym razem 
przeprowadzono postępowanie uznając, że jego prawa pracownicze były na-
ruszone w związku z działalnością związkową. Koszty postępowania musiała 
pokryć Stocznia. Albin Markowski dochodził sprawiedliwości przez przeszło 
9 lat63. Otrzymał w 2016 roku status osoby represjonowanej z przyczyn poli-
tycznych.

Zakończenie

W latach 80. ubiegłego stulecia represje nie były tak drakońskie jak w czasach 
stalinowskich czy w przypadku obrońców zielonogórskiego Domu Katolickie-
go w 1960 roku. Były jednak stosowane dość powszechnie i na tyle dotkliwe, 
że niszczyły zdrowie, pozycję zawodową, społeczną, a często i rodzinę repre-
sjonowanego.
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Dekret z 12.12.1981 o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa 
oraz o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje główne rodzaje represji (internowanie, skazanie, zwolnie-
nie z pracy), na jakie byli narażeni działacze pokolenia „Solidarności”, w tym działacze zielonogórscy 
oraz sylwetki represjonowanych (Andrzej Geneja, Andrzej Trzeciak, Albin Markowski).

Słowa kluczowe: „Solidarność”, internowany, skazany, zwolniony z pracy, Andrzej Geneja, Andrzej 
Trzeciak, Albin Markowski.





dr Karol Siemaszko

„[…] ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2009 roku. W 2013 roku 
uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jego zainteresowania naukowe skupia-
ją się wokół zagadnień związanych z prawem karnym II Rzeczypospolitej oraz początków 
Polski Ludowej, a także wokół ustroju Polski po 1935 roku oraz funkcjonowania rządu Rze-
czypospolitej na emigracji w latach 1939-1990” [Źródło: http://www.law.uj.edu.pl/~khad-
m/?page=pracownicy].

mgr Marek Budniak

Doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego, interesuje się dziejami ludzi, któ-
rzy podjęli walkę z system komunistycznym na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1956, 
bada dokumenty Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Autor kilku artykułów 
naukowych o tej tematyce oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych w czaso-
pismach lokalnych. Pisze rozprawę doktorską na temat „Oporu zwykłych ludzi wobec sys-
temu stalinowskiego w latach 1950-1954 w świetle dokumentów Wojskowego Sądu Rejono-
wego w Zielonej Górze”.

mgr Krzysztof Mazur

Pracownik Punktu Zamiejscowego IPN w Zielonej Górze. Doktorant historii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Przygotowuje pod kierunkiem prof. UZ dr. hab. Roberta Skobelskiego 
rozprawę doktorską poświęconą Wojewódzkiemu Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego 
w Zielonej Górze.
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mgr Andrzej Perlak

Urodzony w 1954 roku, historyk, członek Prezydium MKZ/ZR NSZZ „Solidarność” w Zielonej 
Górze i autor broszury o Katyniu (1981), internowany (13 grudnia 1981-30 listopada 1982), 
później między innymi członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy dla Rodzin Internowanych 
i Aresztowanych (1983), konspiracyjnej Agencji Informacyjnej „S” i Krajowej Agencji Tere-
nowej; uhonorowany między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski 
(2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016) i nagrodą IPN „Świadek Historii” (2011); 
współautor (z żoną Marią) publikacji: Internowani w Uhercach II (16 VIII-23 XII 1982 r.) (Wro-
cław 2010) i Nowosolska „Solidarność. Relacje, wspomnienia, dokumenty (IX 1980-VI 1990) 
(Poznań 2013). 


