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Historia przygotowaƒ
do amerykaƒskiego desantu
pod Wroc∏awiem (1949–1952)
Latem i jesienià 1952 r. funkcjonariusze Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego we Wroc∏awiu aresztowali ponad dwieÊcie osób podejrzanych
o przynale˝noÊç do „nielegalnej organizacji” Armia Krajowa1, istniejàcej od 1949 r.
w powiatach milickim, trzebnickim i wo∏owskim w województwie wroc∏awskim
oraz w samym Wroc∏awiu. Jej cz∏onkowie oskar˝eni zostali mi´dzy innymi o prób´ obalenia przemocà ustroju, szpiegostwo na rzecz „paƒstw imperialistycznych”
oraz przygotowywanie lotnisk polowych do desantu wojsk amerykaƒskich, jaki
mia∏ byç dokonany w okolicach Trzebnicy za pomocà samolotów Organizacji
Narodów Zjednoczonych!
W oczekiwaniu na przybycie Amerykanów i nieuchronny moment obalenia
przez nich ustroju, cz∏onkowie organizacji podzielili pomi´dzy siebie stanowiska
w lokalnych urz´dach. Najwi´kszym zainteresowaniem konspiratorów cieszy∏y
si´ funkcje burmistrzów, wójtów, so∏tysów i komendantów milicji. Dla cz∏onków
organizacji przygotowano kilkadziesiàt bia∏ych czapek, ˝eby podczas akcji wyró˝niali si´ w t∏umie.
Armia Krajowa mia∏a byç organizacjà ogólnopolskà, liczàcà w samym tylko
województwie wroc∏awskim ponad 3 tys. osób. Na jej czele – jak twierdzi∏ jej za∏o˝yciel – stali genera∏owie: W∏adys∏aw Anders oraz Stanis∏aw Tatar, Stefan Mossor i Marian Spychalski.

Organizacja
Kluczowà postacià majàcego powstaç tajnego zwiàzku by∏ dawny legionista
Pi∏sudskiego, by∏y podoficer zawodowy Korpusu Ochrony Pogranicza i partyzant Armii Krajowej w oddziale „Ponurego” – Franciszek Âwiàtkiewicz „Âwit”.
W 1945 r. opuÊci∏ okolice Cz´stochowy. Osiedli∏ si´ w Skokowej, niedaleko Wroc∏awia, gdzie otrzyma∏ oÊmiohektarowe gospodarstwo poniemieckie. W nast´pnym roku zosta∏ cz∏onkiem Polskiej Partii Robotniczej. W przededniu zdarzeƒ,
Wed∏ug Ministerstwa Spraw Wewn´trznych „Organizacja dzia∏a∏a w latach 1949–1952 na terenie pow. Trzebnica, Wo∏ów, Milicz i miasta Wroc∏aw. Sztab AK mieÊci∏ si´ w Poznaniu, dowódcà by∏
Franciszek Âwiàtkiewicz i Micha∏ Kowalik. Organizacja dzieli∏a si´ na plutony i dru˝yny. Pluton
liczy∏ od 12 do 19 osób, dru˝yna ok. 8 osób. Ca∏oÊç liczy∏a 150 osób” (Informator o nielegalnych
antypaƒstwowych organizacjach i bandach zbrojnych dzia∏ajàcych w Polsce Ludowej w latach
1944–1956, Lublin 1993, s. 24).
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które zawa˝y∏y na losach jego i ponad dwustu zwiàzanych z nim osób, by∏ so∏tysem, komendantem gminnym Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Skokowej i sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej przy Gminnej Radzie Narodowej w Skokowej.
Latem 1948 r. 48-letni Âwiàtkiewicz spotka∏ w Skokowej znajomego ze
wspólnej s∏u˝by w AK p∏k. Glawisza, który poinformowa∏ go, ˝e nadal istniejà
struktury AK i trzeba kontynuowaç prac´ z okresu okupacji. Wed∏ug innej wersji spotkanie i zwerbowanie Âwiàtkiewicza do organizacji nastàpi∏o w marcu
1949 r., a organizatorem konspiracji mia∏ byç nie p∏k Glawisz, lecz miejscowy
handlarz ceg∏à Jan MyÊliƒski2. Za∏o˝yciel organizacji – czy by∏ to Glawisz, czy
MyÊliƒski – zapowiada∏ bliski termin swego wyjazdu do Poznania, skàd mia∏ si´
zjawiç ∏àcznik, i rzeczywiÊcie wkrótce opuÊci∏ Skokowà. W celu identyfikacji
ustalono has∏a i odzewy – has∏o: Ankara, odzew: ˚ygwa, has∏o: ˚ygwa, odzew:
Sybicha3.
Po tygodniu u Âwiàtkiewicza zjawi∏ si´ cz∏owiek na motocyklu, ubrany
w mundur leÊnika. Po wzajemnej wymianie hase∏ i odzewów tajemniczy wys∏annik – którego nazwisko lub pseudonim „Pajor” Âwiàtkiewicz pozna∏ dopiero trzy
lata póêniej4 – zapozna∏ go ze szczegó∏ami dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. W zwiàzku z napi´tà sytuacjà mi´dzynarodowà – t∏umaczy∏ ∏àcznik z Poznania – nied∏ugo wybuchnie wojna mi´dzy Wschodem a Zachodem. Z tego powodu nale˝y
tworzyç podziemne organizacje, które pomogà Zachodowi. Na terenie ca∏ej Polski istnieje ju˝ wielka organizacja, kierowana bezpoÊrednio z Londynu przez
gen. Andersa, której sztab mieÊci si´ w Warszawie, a sztab okr´gu w Poznaniu.
Nale˝y zwerbowaç mo˝liwie wiele osób. Dowództwo okr´gu uzna∏o, ˝e najlepszym kandydatem na stanowisko kierownika rejonowego Armii Krajowej by∏by
mieszkaniec pobliskiego P´kszyna Micha∏ Kowalik – by∏y podoficer KOP, partyzant Batalionów Ch∏opskich i prezes gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Rola prawie g∏uchego pó∏analfabety Âwiàtkiewicza mia∏a polegaç na przekazywaniu rozkazów od Pajora do Kowalika i meldunków zwrotnych od tego ostatniego. Wykonujàc rozkaz, Âwiàtkiewicz dwukrotnie odwiedzi∏ Kowalika, który
by∏ wówczas w bardzo trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej brakiem pracy i chorobà ˝ony. Po dwóch tygodniach wahaƒ Kowalik zgodzi∏ si´ przystàpiç
do konspiracji. Decydujàcym argumentem sta∏a si´ obietnica sta∏ego miesi´cznego wynagrodzenia dla wszystkich cz∏onków organizacji, b´dàcego równowartoÊcià dwukrotnej pensji robotnika.
Odtàd z mitycznego sztabu Armii Krajowej w Poznaniu do P´kszyna p∏yn´∏y
przez Skokowà kolejne rozkazy, przywo˝one Êrednio raz w tygodniu przez Pajora.

Wed∏ug innych êróde∏ za∏o˝ycielem organizacji w powiatach milickim, wo∏owskim i trzebnickim
mia∏ byç mjr AK N. Putyra (Archiwum Wojsk Làdowych, Filia nr II we Wroc∏awiu [dalej: AWL II],
958/55/13, Wojskowy Sàd Rejonowy we Wroc∏awiu, Sprawozdania miesi´czne i opisowe Wojskowego Sàdu Rejonowego we Wroc∏awiu za okres 8 XI – 31 XII 1952, k. 102).
3
Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej we Wroc∏awiu [dalej: AIPN Wroc∏aw], 049/127, Charakterystyka nr 128 nielegalnej organizacji pod nazwà „Armia Krajowa” o zabarwieniu kontrrewolucyjnym, dzia∏ajàcej w okresie 1949–1952 na terenie woj. wroc∏awskiego, k. 12.
4
Ibidem, 21/5468, t. 1, Akta sprawy Sr. 129/53 przeciwko F. Âwiàtkiewiczowi i innym, Zeznanie
F. Âwiàtkiewicza, k. 11.
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Dla zachowania tajemnicy zarówno rozkazy ze sztabu, jak i meldunki zwrotne
przekazywano wy∏àcznie ustnie5. Dla upewnienia Kowalika w trafnoÊci dokonanego wyboru Âwiàtkiewicz powtarza∏ mu s∏owa Pajora: wkrótce wybuchnie wojna mi´dzy Wschodem a Zachodem. Do Polski wkroczà wojska paƒstw zachodnich. Wówczas w∏adz´ na wyzwolonych ju˝ terenach przejmà cz∏onkowie Armii
Krajowej, którzy do tego czasu powinni byç dobrze zorganizowani. Zwiàzkiem,
stawiajàcym sobie za cel obalenie ustroju w Polsce, dowodzi gen. Anders, majàc
do pomocy w Warszawie gen. Tatara, Mossora i Spychalskiego, którzy poprzez
ambasad´ belgijskà i szwajcarskà otrzymujà pieniàdze na cele organizacyjne6.
Z centrali Êrodki finansowe przekazywane sà do struktur terenowych, zgodnie
z potrzebami miejscowych dowódców...

Dzia∏alnoÊç
Z niewyjaÊnionych przyczyn nowo mianowany komendant gminny organizacji Armia Krajowa Micha∏ Kowalik „Kamieƒ” swoje pierwsze dzia∏ania podjà∏
dopiero wiosnà 1950 r. Zgodnie z otrzymanymi rozkazami rozpoczà∏ od tworzenia struktur terenowych i werbowania nowych cz∏onków. W planie docelowym
w ka˝dej wsi gminy Skokowa powinien byç jeden lub dwóch cz∏onków organizacji, którzy w razie potrzeby mogliby zwerbowaç dowolnà liczb´ osób7. Dla dalszej rozbudowy organizacji konieczne by∏y Êrodki finansowe, których wysokoÊç
komisja bud˝etowa powo∏ana przez Kowalika okreÊli∏a na kwot´ 17 mln 100 tys.
z∏otych. W specyfikacji wydatków zapisano:
„Wydatki przewidziane:
1. sprawy podró˝y 80 000
2. apteczki 20 000
3. zaopatrzenie rodzin cz∏onków i ˝elazne zapasy 2 000 000
Wydatki nieprzewidziane:
1. zaopatrzenie dla osób zmuszonych do wyjazdu z terenu 2 000 000
2. zaopatrzenie dla przybywajàcych w celu ukrycia si´ 2 000 000
3. przyjmowanie nowych cz∏onków 5 000 000
4. polówki 1 000 000
5. leczenie w szpitalach 5 000 000”8.
Do obowiàzków kilkuosobowej komisji planujàcej bud˝et organizacji nale˝a∏
tak˝e prawid∏owy przydzia∏ Êrodków na okreÊlone zadania i dla poszczególnych
cz∏onków.
Póênà wiosnà 1950 r. Kowalik otrzyma∏ rozkaz przygotowania szeÊciu làdowisk polowych do desantu wojsk amerykaƒskich i zachodnich, które mia∏y zostaç przywiezione samolotami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Làdowiska
powinny znajdowaç si´ w pobli˝u kompleksów leÊnych. Dla zapewnienia bezpieczeƒstwa samolotów powinny mieç wymiar 1500 na 500 m i byç oddalone od
siebie o 9 km. Za najlepsze i odpowiadajàce wymogom sztabu w Poznaniu uznano ∏àki ko∏o P´kszyna i KroÊciny Ma∏ej w powiecie trzebnickim, w pobli˝u wsi
5
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Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
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k. 162.
t. 3, k. 169.
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Zwierzynkowo w powiecie wo∏owskim, ko∏o Ra˝´cina i Raków w powiecie milickim oraz w okolicach Obornik Âlàskich9.
Odbiór desantu nie móg∏ dojÊç do skutku bez odpowiedniej sygnalizacji z ziemi. W tym celu komendant Kowalik rozkaza∏ zakupiç dziesi´ç latarek elektrycznych, które mog∏y Êwieciç Êwiat∏em bia∏ym, czerwonym i zielonym. Z braku
Êrodków finansowych i trudnoÊci zaopatrzeniowych rozkazu nie wykonano10.
Latem 1950 r. Pajor przekaza∏ polecenie zawieszenia dzia∏alnoÊci na okres
trzech miesi´cy. Przyczynà takiej decyzji – jak mówi∏ kurier – by∏a fala aresztowaƒ w wielu miastach Polski, mi´dzy innymi we Wroc∏awiu, Krakowie i Warszawie (Mossor i Tatar). W zwiàzku z aresztowaniami trzech cz∏onków sztabu organizacji odpowiedzialnych za okr´g wroc∏awski uciek∏o samolotem z Poznania
na zachód. Z tego te˝ powodu wyp∏ata jakichkolwiek pieni´dzy jest niemo˝liwa. Rozgniewany tym Kowalik mia∏ wówczas powiedzieç Âwiàtkiewiczowi: „nie
doÊç, ˝e nie przysy∏ajà pieni´dzy, to jeszcze uciekajà za granic´”11.
Po wznowieniu dzia∏alnoÊci jesienià 1950 r. sztab okr´gowy Armii Krajowej
uzna∏, ˝e nadszed∏ czas powrotu do planów desantu Amerykanów i innych wojsk
krajów zachodnich. Podkomendnym Kowalika nakazano przygotowaç po dwa
zdj´cia i ˝yciorys, niezb´dne do wyrobienia legitymacji. Wystawione w trzech j´zykach zachodnich, legitymacje mia∏y u∏atwiç làdujàcym wojskom rozpoznanie
sprzymierzeƒców w Polsce. Zebrane dokumenty przez Âwiàtkiewicza przekazano Pajorowi12.
Kolejny rozkaz dotyczy∏ wytypowania spoÊród cz∏onków organizacji osoby
do obs∏ugi radiostacji, której odbiór nastàpiç mia∏ w najbli˝szym czasie. Kandydat – poza umiej´tnoÊcià obs∏ugi urzàdzenia – powinien by∏ pos∏ugiwaç si´ perfekcyjnie trzema j´zykami13. Mimo usilnych poszukiwaƒ nie znaleziono nikogo
mogàcego sprostaç tym wymaganiom.
Z ka˝dym miesiàcem ros∏a liczba osób wtajemniczonych. Po krótkim okresie
próbnym kandydaci podczas zbiorowych uroczystoÊci wypowiadali rot´ przysi´gi, trzymajàc dwa palce prawej r´ki na krzy˝u14, po czym otrzymywali wybrany
przez siebie pseudonim, zaczynajàcy si´ od pierwszej litery nazwiska, na przyk∏ad
˚uk mia∏ pseudonim „˚wir”, Olszewski – „Ogórek”, Hutnik – „Hak”.
Jesienià 1950 r. organizacja liczy∏a ju˝ kilkudziesi´ciu cz∏onków. Kowalik
podjà∏ decyzj´ o zmianie dotychczasowego podzia∏u AK. Zimà 1950/1951 lub
wiosnà 1951 r. dotychczasowe placówki na wzór wojskowy sta∏y si´ plutonami
i dru˝ynami. Sam Kowalik z komendanta gminnego zosta∏ komendantem rejonowym organizacji oznaczonej kryptonimem 200/215.
W 1951 r. w ramach organizacji istnia∏a komisja bud˝etowa i komisja weryfikacyjno-pseudonimowa oraz nast´pujàce stanowiska: komendant rejonowy
(Micha∏ Kowalik), szef ∏àcznoÊci (Edward Bajer), szef uzbrojenia (Marian Olszew9
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ski), szef terenu (W∏adys∏aw Kutrzyk), wojskowy komendant rejonu (Franciszek
Szuberla), zast´pca wojskowego komendanta rejonu (Mieczys∏aw Nohanowicz),
rejonowy szef wywiadu (Józef Waradzyn), rejonowy szef ˝andarmerii (Stanis∏aw
˚uk). W szczytowym okresie rozwoju w szeregach Armii Krajowej znalaz∏o si´
oko∏o 150 osób, zgrupowanych w pi´ciu plutonach: pluton I – powiat trzebnicki, dowódca Jan ˚uk; pluton II – powiat trzebnicki, dowódca Stefan Makówczyƒski; pluton III – powiat milicki, dowódca Jan Szymaƒczuk; pluton IV – powiat wo∏owski, dowódca Józef Bator; pluton V – Wroc∏aw, dowódca W∏adys∏aw
Ciesielski16.
Pomimo du˝ej aktywnoÊci samego Kowalika, werbunek nowych cz∏onków od
poczàtku mia∏ spontaniczny charakter. Z regu∏y pozyskiwanie nowych kandydatów rozpoczyna∏o si´ od przekazania im wiadomoÊci o majàcej wkrótce wybuchnàç wojnie i o mo˝liwoÊciach uzyskania wymiernych korzyÊci materialnych i osobistych. Szczególnà zach´tà by∏a obietnica obj´cia jednego z wielu urz´dów
w administracji terenowej: burmistrza, wójta, so∏tysa czy komendanta milicji.
W 1951 r. komendantowi Kowalikowi przyby∏ nowy obowiàzek – sk∏adanie
comiesi´cznych ustnych sprawozdaƒ z aktualnego stanu liczebnego organizacji.
W tym samym czasie nakazano mu ukierunkowaç prac´ podziemnà na prowadzenie infiltracji Êrodowisk partyjnych. Zgodnie z otrzymanymi rozkazami dowódcy plutonów i dru˝yn próbowali werbowaç informatorów wÊród cz∏onków
PZPR, przekonujàc, ˝e wspó∏praca z podziemiem mo˝e byç dla nich jedynà mo˝liwoÊcià rehabilitacji. Niezale˝nie od tego sporzàdzano listy miejscowych aktywistów i notowano ich wypowiedzi (kartki z tymi notatkami mia∏y byç umieszczane w butelkach i zakopywane)17.
Zimà 1951/1952 r. Pajor ponownie zapowiedzia∏ zrzut radiostacji i broni majàcej pochodziç z Niemiec Zachodnich. Na pewien czas uaktywniono plutony
i dru˝yny, na których terenie le˝a∏y wytypowane do obioru zrzutów lotniska polowe. Polecono tak˝e przygotowaç odpowiednià liczb´ bunkrów i schronów
ziemnych, mogàcych pomieÊciç wszystkich cz∏onków organizacji i ˝o∏nierzy z desantu18.
W 1952 r. powrócono tak˝e do koncepcji trójj´zycznych legitymacji dla
cz∏onków Armii Krajowej i koniecznoÊci sporzàdzania ˝yciorysów. Zachowane
archiwalia nie zawierajà informacji o skutecznoÊci akcji zbierania fotografii i ˝yciorysów. Znacznie lepsze wyniki przyniós∏ kolejny pomys∏ nades∏any z Poznania
– aby na akcj´ cz∏onkowie AK zakupili sobie bia∏e czapki maciejówki z orze∏kami w koronie19. Z zeznaƒ z∏o˝onych przez Kowalika wynika, ˝e kilkadziesiàt
osób nosi∏o je, nie czekajàc na rozpocz´cie dzia∏aƒ wojennych.
Zasadniczà zmian´ w dzia∏alnoÊci AK w po∏o˝onych na pó∏noc od Wroc∏awia
powiatach przyniós∏ rok 1952. Odgórne polecenia nakazywa∏y zdobywanie broni, o której przez dwa poprzednie lata w ogóle nie wspominano. Wytypowani
dowódcy mieli prowadziç szkolenia z zakresu umiej´tnoÊci pos∏ugiwania si´ bronià. JednoczeÊnie istnia∏o przyzwolenie na nadawanie stopni wojskowych, co jak
16
17
18
19

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

049/127, k. 12–15. Wed∏ug danych UB do grupy wroc∏awskiej nale˝a∏o dziewi´ç osób.
21/5468, t. 3, Zeznanie M. Kowalika, k. 185.
t. 4, k. 171.
024/7956, Sprawa operacyjnej obserwacji kryptonim „Pentagon”, k. 23.
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si´ wkrótce okaza∏o, spowodowa∏o przyznanie kilkudziesi´ciu osobom stopni
podoficerskich i oficerskich20.
Równie˝ w 1952 r. nakazano rozpocz´cie dzia∏aƒ o charakterze wywiadowczym. Cz∏onkowie AK mieli zbieraç informacje o dyslokacji i ruchach oddzia∏ów
Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej. Efektem akcji by∏o zebranie danych o wàtpliwej wartoÊci wywiadowczej, które jednak w przysz∏oÊci pos∏u˝y∏y za podstaw´ do postawienia zarzutu szpiegostwa w interesie obcej organizacji. Wywiadowcy przekazali komendantowi Kowalikowi informacje typu: w Legnicy
stacjonuje siedemnaÊcie dywizji radzieckich, przez stacj´ kolejowà w ˚migrodzie
przeje˝d˝a∏ pociàg z wojskiem, w lesie ko∏o Trzebnicy stacjonuje jednostka radziecka21 itp.
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Pierwsze informacje o istnieniu „nielegalnej organizacji” UB otrzyma∏ w grudniu 1951 r. Uzyska∏ je tajny wspó∏pracownik Powiatowego Urz´du Bezpieczeƒstwa Publicznego w Trzebnicy „Szcz´Êliwy” – pracownik trzebnickiej Powiatowej Rady Narodowej. Podczas wykonywania swoich obowiàzków s∏u˝bowych
wszed∏ w bli˝szy kontakt z Janem Grucha∏à – cz∏onkiem AK, który znajàc „Szcz´Êliwego” ze wspólnej akowskiej dzia∏alnoÊci w okresie okupacji, zwierzy∏ mu si´
z istnienia organizacji podziemnej i swojej przynale˝noÊci do niej. Wykorzystujàc
zaufanie Grucha∏y, wspó∏pracownik UB przez kilka miesi´cy zdobywa∏ kolejne
informacje. Po kilku miesiàcach UB zyska∏o potwierdzenie meldunków sk∏adanych przez „Szcz´Êliwego”. Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki wykorzystaniu ulokowanej w wi´zieniu agentury (tak zwanej agentury celnej), informujàcej, ˝e przebywajàcy w wi´zieniu Antoni Wr´czycki ujawni∏ istnienie organizacji w powiecie
milickim i trzebnickim. Na przes∏uchaniu 7 maja Wr´czycki potwierdzi∏ informacje uzyskane podczas wszcz´tego ju˝ wczeÊniej rozpracowania22.
Na podstawie decyzji szefa WUBP we Wroc∏awiu 11 lipca 1952 r. wydzia∏y
III i V WUBP przeprowadzi∏y tajne aresztowanie Micha∏a Kowalika, który na
wst´pnym przes∏uchaniu potwierdzi∏ dane z materia∏ów operacyjnych oraz ujawni∏ nazwiska cz∏onków AK. Na tej podstawie sporzàdzono precyzyjny plan rozbicia organizacji, którego realizacj´ przy u˝yciu po∏àczonych si∏ WUBP, PUBP
w Trzebnicy, Miliczu oraz Wo∏owie, Milicji Obywatelskiej i Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego przewidziano na 14 lipca 1952 r. Poprzedzi∏o jà tajne zatrzymanie Franciszka Âwiàtkiewicza. Po nim nastàpi∏y aresztowania, zatrzymania i rewizje w poszczególnych miejscowoÊciach. Pierwszego dnia aresztowano 85 osób.
Dla usprawnienia operacji powo∏ano lokalne sztaby operacyjne, którym przydzielono odpowiednià liczb´ pracowników operacyjnych, ˝o∏nierzy KBW i Êrodki lokomocji. Niezale˝nie od tego ka˝da grupa otrzyma∏a po dwóch oficerów
Êledczych do natychmiastowego rozpocz´cia przes∏uchaƒ zatrzymanych23.
Aresztowania na podstawie uzyskiwanych w Êledztwach informacji trwa∏y do
jesieni 1952 r., obejmujàc ∏àcznie ponad dwieÊcie osób.
20
21
22
23

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

21/5468, t. 4, k. 170.
t. 1, Zeznanie M. Kowalika, k. 184–186.
049/127, k. 16.
k. 17.
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W stosunku do aresztowanych Wydzia∏ Âledczy WUBP we Wroc∏awiu wszczà∏
natychmiast Êledztwo w grupach obejmujàcych od jednego do szeÊciu podejrzanych. Pierwsze czynnoÊci Êledcze zakoƒczono ju˝ pod koniec wrzeÊnia 1952 r.24

Âledztwo
Âledztwo prowadzili funkcjonariusze WUBP we Wroc∏awiu oraz PUBP w Trzebnicy, Wo∏owie i Miliczu, wÊród których najwi´kszà aktywnoÊcià wykazali si´:
Alfred Bednarczyk25, Józef Grabowski26, Roman Kulik27, Eugeniusz Lad˝yƒski28,
Stanis∏aw Majcher29, Józef Majwat30, Ludwik Nawrocki31, Zdzis∏aw Niewiarowski32, Józef Nowicki33, Lucjan Pachucy34, W∏adys∏aw Pary˝35, Stanis∏aw Pasek36,
Ibidem, k. 18.
Nie odnaleziono teczki osobowej A. Bednarczyka.
26
Nie odnaleziono teczki osobowej J. Grabowskiego.
27
Nie odnaleziono teczki osobowej R. Kulika.
28
AIPN Wroc∏aw, 058/621, Akta osobowe E. Lad˝yƒskiego. Eugeniusz Lad˝yƒski – ur. 29 XI 1927 r.
W UB od 1946 r. na stanowiskach: wartownik PUBP w Ko˝uchowie (1946–1948), wartownik
Komendy WUBP we Wroc∏awiu (1948–1949), m∏odszy oficer Êledczy Wydzia∏u Âledczego WUBP
we Wroc∏awiu (1949), oficer Êledczy i starszy oficer Êledczy PUBP w K∏odzku (1950–1954), starszy
oficer Êledczy i starszy referent operacyjny PUBP i PUdsBP w Nowej Rudzie (1954–1955), oficer
operacyjny PUdsBP w K∏odzku (1956). 31 XII 1956 r. zwolniony ze s∏u˝by.
29
Nie odnaleziono teczki osobowej S. Majchera.
30
AIPN Wroc∏aw, 079/8, Akta osobowe J. Majwata. Józef Majwat – ur. 7 VI 1925 r. w W´˝erowie, powiat miechowski. Od 27 VIII 1945 r. w PUBP w OleÊnicy, wartownik. 21 XI 1949 r. przeniesiony do
WUBP we Wroc∏awiu, gdzie do 1956 r. pracowa∏ jako m∏odszy oficer Êledczy, oficer Êledczy i starszy
oficer Êledczy Wydzia∏u Âledczego. Od 1956 r. w Komendzie Wojewódzkiej MO we Wroc∏awiu na stanowiskach: starszy oficer dochodzeniowy Wydzia∏u IV, inspektor dochodzeniowy, kierownik sekcji i inspektor nadzoru w Wydziale Dochodzeniowym. Awanse: kapral – 1949 r., chorà˝y – 1950 r., podporucznik – 1952 r., porucznik – 1954 r., kapitan – 1962 r. 25 VI 1970 r. zwolniony ze s∏u˝by.
31
Ibidem, 056/688, Akta osobowe L. Nawrockiego. Ludwik Nawrocki – ur. 15 V 1930 r. w ¸ukawicy, powiat leski. W UB od 26 I 1949 r., m.in. na stanowiskach: goniec Wydzia∏u Ogólnego WUBP,
aplikant Êledczy Wydzia∏u Âledczego i oficer Êledczy Wydzia∏u Âledczego WUBP we Wroc∏awiu.
32
Ibidem, 0242/336, Akta osobowe Z. Niewiarowskiego. Zdzis∏aw Niewiarowski – ur. 18 VII 1923 r.
w Nowym Sàczu. Od 25 VI 1945 r. oficer Êledczy PUBP w Kamiennej Górze. W latach 1948–1956
kolejno: oficer Êledczy Wydzia∏u Âledczego, zast´pca naczelnika i naczelnik Wydzia∏u VII WUBP
i WUdsBP we Wroc∏awiu. Od 1956 r. w SB we Wroc∏awiu jako zast´pca naczelnika Wydzia∏u „B” i naczelnika Wydzia∏u Âledczego. W 1967 r. przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie,
gdzie kierowa∏ pracami Wydzia∏u Âledczego SB. Awanse: starszy sier˝ant – 1946 r., chorà˝y – 1947 r.,
podporucznik – 1949 r., porucznik – 1951 r., kapitan – 1954 r., major – 1959 r., podpu∏kownik
– 1964 r. W 1971 r. przeszed∏ na emerytur´. Zmar∏ 7 III 1981 r. w Grywa∏dzie k. Czorsztyna.
33
Ibidem, 059/3899, Akta osobowe J. Nowickiego. Józef Nowicki – ur. 19 III 1930 r. w Radomiu.
Majàc 15 lat, wstàpi∏ do UB w Zàbkowicach Âlàskich (zatai∏ swój wiek). W latach 1945–1958 zatrudniony jako: m∏odszy referent PUBP w Zàbkowicach Âlàskich (1945–1947), oficer Êledczy
WUBP we Wroc∏awiu (1947–1953), wyk∏adowca w szkole resortowej we Wroc∏awiu (1953–1955),
kierownik Wydzia∏u VII WUdsBP we Wroc∏awiu (1955–1958) i naczelnik Wydzia∏u Âledczego
KW MO we Wroc∏awiu (1958). 31 X 1958 r. zwolniony ze s∏u˝by. W 1999 r. skazany przez Sàd
Okr´gowy we Wroc∏awiu na 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci za stosowanie niedozwolonych metod
Êledczych wobec cz∏onków organizacji Armia Krajowa z powiatów milickiego i trzebnickiego.
34
Nie odnaleziono teczki osobowej L. Pachucego.
35
Archiwum Uniwersytetu Wroc∏awskiego, Akta osobowe studenta W. Pary˝a, bez sygn. W∏adys∏aw Pary˝ – ur. 19 XII 1925 r. w ˚arogowie, powiat miechowski. W latach 1948–1954 oficer Êledczy WUBP we Wroc∏awiu, nast´pnie prokurator Prokuratury Wojewódzkiej we Wroc∏awiu.
36
Nie odnaleziono teczki osobowej S. Paska.
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Jerzy Ruszel37, Roman Tomczak38, Abram Wohl39, Zdzis∏aw Worach40, Arkadiusz
Zalega41 i Marian ˚urawski42.
Ujawnione ju˝ na wst´pnych przes∏uchaniach rzekome zwiàzki cz∏onków
Armii Krajowej z Andersem, Tatarem, Spychalskim i Mossorem, spowodowa∏y
natychmiastowe przybycie do Wroc∏awia dwóch specjalnych wys∏anników Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publicznego – pp∏k. Ludwika Serkowskiego43 i kpt. Floriana Mederera44, którzy przez ca∏y pierwszy tydzieƒ sierpnia uczestniczyli w przes∏uchaniach cz∏onków kierownictwa organizacji.
W trakcie Êledztwa szeroko korzystano z pomocy pi´ciu wspó∏pracowników
zwerbowanych wÊród aresztowanych cz∏onków AK oraz z wyników pracy agentury celnej45.
Dzi´ki relacjom osób aresztowanych w sprawie Armii Krajowej mo˝liwe sta∏o si´
ustalenie metod zastosowanych przez oficerów Êledczych UB w celu uzyskania po˝àdanych przez nich treÊci zeznaƒ. WÊród najcz´Êciej wymienianych znalaz∏o si´: wbijanie igie∏ pod paznokcie, bicie po ca∏ym ciele, kopanie, duszenie, przytrzaskiwanie
genitaliów szufladà biurka, plucie w twarz, umieszczanie w karcerze (pomieszczeniu o wysokoÊci 1 m wype∏nionym w cz´Êci wodà) nawet na ponad 50 godzin, wielogodzinne „stójki”, gro˝enie pozbawieniem ˝ycia aresztowanego lub cz∏onków
jego rodziny, g∏odzenie, zn´canie si´ psychiczne, obelgi, pozbawianie snu46.
W najpe∏niejszym z zachowanych opisów metod Êledczych stosowanych wobec jednego z cz∏onków AK, szczególne miejsce zajmuje oficer Êledczy Józef
AIPN Wroc∏aw, 059/2218, Akta osobowe J. Ruszela. Jerzy Ruszel – ur. 13 XII 1925 r. w Ostrowach, powiat cz´stochowski. W UB od 15 XII 1945 r., poczàtkowo na stanowisku wartownika
i oficera Êledczego PUBP w Nysie, nast´pnie oficera Êledczego PUBP w OleÊnicy (1946–1948),
WUBP w Katowicach (1948–1949) i WUBP we Wroc∏awiu (8 XI 1949 – 4 VI 1954). 4 VI 1954 r.
zwolniony ze s∏u˝by. Awanse: chorà˝y – 3 XII 1947 r., podporucznik – 28 XII 1950 r.
38
Ibidem, V-7053, Akta osobowe R. Tomczaka. Roman Tomczak – ur. 18 VI 1912 r. w Eli˝anowie,
powiat kutnowski. W UB od 1945 r. na stanowiskach: m∏odszy oficer Êledczy PUBP w Ozorkowie
(1946), zast´pca kierownika sekcji w Wydziale VII WUBP we Wroc∏awiu (1946), starszy oficer Êledczy w Wydziale Âledczym WUBP (1946–1948), starszy oficer Êledczy PUBP w Dzier˝oniowie
(1948–1949), oficer Êledczy w Wydziale Âledczym WUBP i WUdsBP we Wroc∏awiu (1949–1956).
W 1956 r. zwolniony ze s∏u˝by. Awanse: chorà˝y – 1945 r., podporucznik – 1949 r., porucznik
– 1951 r. Brak danych o zatrudnieniu po zwolnieniu z UB. Zmar∏ 14 III 1988 r. we Wroc∏awiu.
39
Nie odnaleziono teczki osobowej A. Wohla.
40
Nie odnaleziono teczki osobowej Z. Woracha.
41
Nie odnaleziono teczki osobowej A. Zalegi.
42
Nie odnaleziono teczki osobowej M. ˚urawskiego.
43
Ludwik Serkowski – ur. 13 VIII 1919 r. W UB od lata 1944 r. W 1952 r. zast´pca naczelnika
Wydzia∏u III Departamentu Âledczego MBP. Zwolniony z pracy w resorcie 31 V 1956 r. (Ludzie
bezpieki w walce z Narodem i KoÊcio∏em. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978. Centrala, oprac. M. Piotrowski, Lublin 2000, s. 746).
44
Brak bli˝szych danych. Zarówno Mederer, jak i Serkowski brali udzia∏ w przes∏uchaniach Kowalika, Âwiàtkiewicza i Waradzyna w dniach 1–6 VIII 1952 r.
45
AIPN Wroc∏aw, 049/127, k. 19. Zwerbowano wówczas tajnych wspó∏pracowników pos∏ugujàcych si´ pseudonimami „Jackowski”, „Nella”, „Ryszard”, „Wà˝”, „Jurek”.
46
Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wroc∏awiu, Odpowiedzi na ankiet´ OBEP we
Wroc∏awiu z 29 XI 2000 r., skierowanà do osób represjonowanych na Dolnym Âlàsku w latach
1945–1956, bez sygn., Odpowiedê na ankiet´ Marii Waradzyn (˝ony Józefa Waradzyna) z 15 I
2001 r.; Odpowiedê Mariana Lewandowskiego z 19 I 2001 r.; Odpowiedê W∏adys∏awa Noconia
z 11 I 2001 r.
37
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Nowicki47: „W Êledztwie prowadzonym przez [...] [Józefa Nowickiego – K.S.]
poddawany by∏em wielokrotnym przes∏uchaniom (oko∏o 80 razy), szczególnie
nocami. Z przes∏uchaƒ tych Nowicki wed∏ug mnie sporzàdzi∏ 30–40 protoko∏ów
przes∏uchaƒ mnie. Poza Nowickim przes∏uchiwali mnie inni funkcjonariusze UB
w liczbie 8–10 osób, którzy z niektórych przes∏uchaƒ sporzàdzali protoko∏y. [...]
Tak jak poda∏em, by∏y to d∏ugotrwa∏e nocne przes∏uchania, które przeciàga∏y si´
do godzin rannych. Jedno przes∏uchanie prowadzone przez Nowickiego trwa∏o
bez przerwy siedem dni i nocy. To znaczy, ˝e ja siedzia∏em w pokoju na taborecie przez ten czas. Gdy nie by∏em przes∏uchiwany, to musia∏em siedzieç w pozycji »na bacznoÊç«, a inni funkcjonariusze tylko mnie pilnowali. [...] Nowicki podczas przes∏uchiwania mnie w Êledztwie kilkanaÊcie razy plu∏ w twarz. Za którymÊ
razem, nie pami´tam dok∏adnie kiedy, po opluciu mnie »odwinà∏em« r´kà w jego kierunku. Nowicki narobi∏ krzyku i do pokoju przes∏uchaƒ wpad∏o z pi´ciu
ubeków, którzy na jego polecenie zacz´li mnie ok∏adaç r´kami po ca∏ym ciele.
Wtedy to do bijàcych do∏àczy∏ si´ te˝ Nowicki. Nowicki pi´Êcià uderzy∏ mnie ze
trzy razy w lewy bok. W Êledztwie Nowicki mnie wi´cej nie bi∏, ale plu∏ na mnie
dalej. [...] Pomimo straszenia mnie ja nie przyznawa∏em si´ do zarzucanych mi
czynów. W tej sytuacji, pod koniec listopada [1952 r. – K.S.] Nowicki poleci∏
umieÊciç mnie w karcerze. Konwojem zosta∏em zaprowadzony do piwnicy przez
nieznanych mi ubeków. Tam musia∏em si´ rozebraç kompletnie do naga i staç na
betonowym pod∏o˝u w wodzie po kostki. Po dwóch dniach bada∏ mnie lekarz.
Nie wiem, jaka by∏a jego diagnoza. Natomiast Nowicki oÊwiadczy∏ mi, ˝e lekarz
powiedzia∏, ˝e w karcerze mog´ przebywaç w dalszym ciàgu bez okreÊlenia czasu. Po powrocie do piwnicy, po pi´ciu dniach straci∏em przytomnoÊç”48.
Wielomiesi´czny okres Êledztwa koƒczy∏o sporzàdzenie aktu oskar˝enia
i skierowanie sprawy do sàdu. Wszystkie osoby oskar˝ane o przynale˝noÊç lub
wspó∏prac´ z organizacjà Kowalika stan´∏y przed Wojskowym Sàdem Rejonowym we Wroc∏awiu. 12 marca 1953 r. oficer Êledczy WUBP we Wroc∏awiu
por. Zdzis∏aw Niewiarowski sporzàdzi∏ akt oskar˝enia przeciwko dowództwu
organizacji. We wst´pie do niego pisa∏:
„Zwyci´ska realizacja Planu 6-letniego i pomyÊlny rozwój spó∏dzielczoÊci
produkcyjnej na wsi wzmaga opór elementów ku∏acko-spekulacyjnych, które starajà si´ powstrzymaç przechodzenie mas ch∏opskich na drog´ nowej gospodarki
socjalistycznej. Elementy te organizujà opór przeciw wszelkim poczynaniom w∏adzy ludowej na wsi.
W zwiàzku z tym wieÊ jest obecnie terenem zaciek∏ych ataków ze strony podziemia reakcyjnego i jego imperialistycznych mocodawców.
9 VII 1999 r. Sàd Rejonowy Wroc∏aw-Stare Miasto wyda∏ wyrok skazujàcy Józefa Nowickiego
na 1,5 roku wi´zienia. 27 I 2000 r. Sàd Okr´gowy we Wroc∏awiu, IV Wydzia∏ Karny oddali∏ rewizj´ adwokata i utrzyma∏ wyrok w mocy.
48
Oddzia∏owa Komisja Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN we Wroc∏awiu, Akta podr´czne prokuratora w sprawie stosowania niedozwolonych metod Êledczych przez by∏ych
funkcjonariuszy WUBP we Wroc∏awiu wobec W∏adys∏awa Gàgorowskiego, S-1/98/UB, Odpowiedê
W∏adys∏awa Gàgorowskiego z 8 IV 1997 r. na ankiet´ skierowanà do osób represjonowanych
z przyczyn politycznych na Dolnym Âlàsku, opracowanà przez Okr´gowà Komisj´ Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroc∏awiu.
47
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Na czele tej walki stojà przywódcy organizacji z czasów okupacji i b[yli] cz∏onkowie PSL, którzy sà wyrazicielami ideologii faszystowskiej i interesów ku∏ackich.
Szerzà oni wrogà propagand´ i panik´ wojennà, tworzà grupy i nielegalne organizacje, uprawiajàc akcj´ dywersyjnà, szpiegowskà i terrorystycznà na odcinku
wiejskim. Na rozrastanie si´ wrogiej dzia∏alnoÊci majà du˝y wp∏yw zagraniczne
oÊrodki szpiegowskie, które poprzez audycje radiowe i nas∏anych do Polski agentów wp∏ywajà na aktywizowanie si´ elementów wrogich Polsce Ludowej.
Pod wp∏ywem propagandy wojennej i popleczników imperialistycznych
oÊrodków wywiadowczych na terenie woj. wroc∏awskiego powsta∏a w 1949 r.
kontrrewolucyjna organizacja pod nazwà Armia Krajowa, która postawi∏a sobie
za cel walk´ z w∏adzà ludowà w Polsce i przygotowanie imperialistom bazy do
ewentualnej agresji.
Jednak w wyniku czujnoÊci w∏adz bezpieczeƒstwa organizacja ta zosta∏a ujawniona”49.
Z racji pe∏nionej funkcji wszystkie akty oskar˝enia zatwierdza∏ kierujàcy Wojskowà Prokuraturà Rejonowà we Wroc∏awiu pp∏k Filip Barski50.

Procesy
Lipiec 1952 r. na Dolnym Âlàsku, poza masowymi aresztowaniami cz∏onków
organizacji Armia Krajowa, przeszed∏ do historii tak˝e ze wzgl´du na odbywajàcy
si´ wówczas proces kierownictwa innej organizacji o nazwie Rzeczpospolita Polska
Walczàca. W trakcie wielodniowej rozprawy sàdowej kierujàcy Wojskowym Sàdem
Rejonowym we Wroc∏awiu pp∏k W∏odzimierz Ostapowicz51 zwo∏a∏ narad´ pracowników sàdu, którym oÊwiadczy∏, ˝e otrzyma∏ wiadomoÊç o planowanej przez
AIPN Wroc∏aw, 21/5468, t. 3, Wst´p do aktu oskar˝enia w sprawie F. Âwiàtkiewicza, M. Kowalika i innych, sporzàdzony 12 III 1953 r. przez por. Zdzis∏awa Niewiarowskiego, k. 192.
50
Centralne Archiwum Wojskowe [dalej: CAW], 18/725, Akta osobowe F. Barskiego; Archiwum
Prokuratury Okr´gowej we Wroc∏awiu, 482/46/70, Akta osobowe F. Barskiego. Filip Barski – pp∏k,
prokurator wojskowy, ur. 18 IX 1909 r. we Lwowie. W 1937 r. absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1939–1943 w ZSRR. Od 1944 r. w wojskowych organach prokuratorskich na stanowiskach: aplikant Wojskowej Prokuratury 2. Armii WP (1944), oficer Êledczy Wojskowej Prokuratury 7. DP (1944–1945), oficer Êledczy i podprokurator Wojskowej
Prokuratury Garnizonowej w Katowicach (1945), podprokurator Wojskowej Prokuratury Dowództwa Okr´gu Wojskowego nr IV (1945–1946), wiceprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej
we Wroc∏awiu (1946–1947) i Szczecinie (1947–1948), prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (1948–1949), prokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wroc∏awiu
(1949–1955). Awanse: chorà˝y – 1945 r., podporucznik – 1945 r., porucznik – 1945 r., kapitan
– 1946 r., major – 1946 r., podpu∏kownik – 1951 r. Po zwolnieniu z wojska wiceprokurator i naczelnik Wydzia∏u Prokuratury Wojewódzkiej we Wroc∏awiu. W 1969 r. wyjecha∏ do Wenezueli.
51
CAW, 1495/71/943, Akta osobowe W. Ostapowicza; Archiwum Okr´gowej Rady Adwokackiej
we Wroc∏awiu, 499, Akta osobowe adwokata W. Ostapowicza. W∏odzimierz Ostapowicz – pp∏k, s´dzia wojskowy, ur. 16 VI 1907 r. w Stanis∏awowie. Absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. W latach 1939–1943 przebywa∏ w ZSRR. Od 1943 r. w WP. Od 13 VII
1944 r. w sàdownictwie wojskowym. Do chwili demobilizacji w 1955 r. pracowa∏ jako s´dzia
i szef Wojskowego Sàdu Polowego 2. DP (1944–1945), przewodniczàcy Wydzia∏u ds. Doraênych
Sàdu Okr´gowego w Bia∏ymstoku (1946), szef Wojskowego Sàdu Rejonowego w Bia∏ymstoku
(1946–1947), kierownik sekcji w Departamencie Personalnym MON (1947–1948), szef Wojskowego
Sàdu Okr´gowego nr I w Warszawie (1948–1950) i Wojskowego Sàdu Rejonowego we Wroc∏awiu
(1950–1955). Po demobilizacji adwokat w Strzelinie (powiat wroc∏awski) i we Wroc∏awiu. Zmar∏
18 XI 1979 r. we Wroc∏awiu.
49
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Amerykanów akcji wysadzenia desantu w okolicach sàdu i odbicia przez nich kierownictwa Rzeczpospolitej Polski Walczàcej. Kolejnym rozprawom towarzyszy∏y
ju˝ nadzwyczajne Êrodki bezpieczeƒstwa. Wstrzymano ruch na odcinku ulicy Podwale, która przylega∏a do sàdu, ˝o∏nierze Korpusu Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
z bronià maszynowà stali wokó∏ budynku, na jego korytarzach i dachu52. Rozbicie
w tym samym czasie przez UB organizacji Armia Krajowa, dzia∏ajàcej tak˝e w Êrodowisku ch∏opskim, spowodowa∏o, ˝e pp∏k Ostapowicz zakwalifikowa∏ jà jako
od∏am Rzeczpospolitej Polski Walczàcej i kolejnà na Dolnym Âlàsku jednostk´
„V kolumny imperialistów amerykaƒskich”. W sprawozdaniu WSR we Wroc∏awiu
za listopad i grudzieƒ 1952 r. pisa∏ do swoich prze∏o˝onych w Warszawie:
„W okresie sprawozdawczym spoÊród spraw przeciwko osobom cywilnym, które
wp∏yn´∏y do sàdu i które zosta∏y rozpatrzone (281), dominowa∏y sprawy o dzia∏alnoÊç w organizacjach kontrrewolucyjnych i sprawy o bandytyzm [...]. Przyt∏aczajàca wi´kszoÊç kontrrewolucyjnych organizacji, których dzia∏alnoÊç ujawniona
zosta∏a na terenie województwa wroc∏awskiego, to organizacje, które tworzone
by∏y jako V kolumna imperialistów amerykaƒskich na wypadek wojny i które mia∏y udzieliç w wypadku wojny pomocy agresorowi z bronià w r´ku lub bez niej [...].
Podobnà szeroko rozga∏´zionà kontrrewolucyjnà organizacjà ujawnionà w lipcu
1952 r. by∏a organizacja dzia∏ajàca pod nazwà Armia Krajowa. Organizacja ta dzia∏a∏a w graniczàcych ze sobà gminach powiatów Wo∏ów, gmina Wiƒsko, Milicz,
gmina ˚migród i gmina Prusice, i Trzebnica, gmina Skokowa oraz w mieÊcie Wroc∏aw. Za∏o˝ona ona zosta∏a przez nieuj´tego dotychczas mjr. AK z okresu okupacji
N. Potyr´ w 1949 r. na terenie powiatu Milicz. Celem tej kontrrewolucyjnej organizacji by∏o przygotowanie si´ na wkroczenie wojsk amerykaƒskich w wyniku
oczekiwanej przez jej przywódców nowej wojny imperialistycznej, przygotowanie
miejsc dogodnych do wysadzenia desantu wojsk agresora i udzielenia temu desantowi pomocy w postaci informacji dotyczàcych rozmieszczenia naszych wojsk,
transportu, lotnictwa itp. oraz ukrywanie cz∏onków desantu. Od lipca do wrzeÊnia
1952 r. aresztowanych zosta∏o 150 cz∏onków tej organizacji”53.
Pierwsze rozprawy sàdowe przeciwko cz∏onkom AK odby∏y si´ pod koniec
wrzeÊnia 1952 r. Ostatnie, w których sàdzono kierownictwo organizacji, w kwietniu 1953 r. Sk∏adom s´dziowskim WSR we Wroc∏awiu przewodniczyli s´dziowie: Adolf G´bara54, Stanis∏aw Romanek55, Franciszek Kapczuk56 i Norbert
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Relacja J. Szydlarskiego, sekretarza Wojskowego Sàdu Rejonowego we Wroc∏awiu w latach
1950–1953 z 11 XII 1997 r., w zbiorach autora.
53
AWL II, 4958/55/13, Wojskowy Sàd Rejonowy we Wroc∏awiu, Sprawozdania miesi´czne i opisowe Wojskowego Sàdu Rejonowego we Wroc∏awiu za okres 8 XI – 31 XII 1952, k. 226.
54
Nie odnaleziono akt osobowych A. G´bary.
55
CAW, 1645/79/551, Akta osobowe S. Romanka. Stanis∏aw Romanek – kpt., s´dzia wojskowy,
ur. 18 XI 1916 r. w K´pie, powiat miechowski. Od 1946 r. w wojskowym wymiarze sprawiedliwoÊci na stanowiskach: sekretarz Wojskowej Prokuratury 7. DP (1946), sekretarz Wojskowej Prokuratury Okr´gowej nr IV we Wroc∏awiu (1946), aplikant, asesor i s´dzia Wojskowego Sàdu Rejonowego we Wroc∏awiu (1947–1954). Awanse: podporucznik – 1946 r., porucznik – 1948 r., kapitan
– 1950 r. W chwili zwolnienia z wojska by∏ studentem II roku Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po demobilizacji kierownik zaopatrzenia i ekonomista w Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego we Wroc∏awiu. Zmar∏ 20 XI 1988 r. we Wroc∏awiu.
56
Ibidem, 1615/77/852, Akta osobowe F. Kapczuka. Franciszek Kapczuk (w∏aÊc. Nataniel Trau)
– ur. 26 II 1913 r. w Samborze, województwo lwowskie. W 1936 r. absolwent Wydzia∏u Prawa
52
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O∏yƒski57. Najwi´kszà aktywnoÊcià w ferowaniu wyroków, w tym kar Êmierci
wykaza∏ si´ najm∏odszy z nich, por. Adolf G´bara. WÊród prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wroc∏awiu podobnà do G´bary rol´ odegra∏
kpt. Roman Strugalski58. W ostatnim dniu procesu Franciszek Âwiàtkiewicz i Józef Waradzyn ze ∏zami w oczach prosili o darowanie ˝ycia59.
Ogó∏em w sprawie skazano 137 osób, orzekajàc niezwykle surowe wyroki:
pi´ç kar Êmierci, szeÊç kar do˝ywotniego wi´zienia, 21 wyroków 15 lat wi´zienia, dwa – 14 lat, trzy – 13 lat, szesnaÊcie – 12 lat, trzy – 11 lat, 22 wyroki 10
lat, szeÊç – 9 lat, czternaÊcie – 8 lat, siedemnaÊcie – 7 lat, szeÊç – 6 lat, trzy – 5 lat,
pi´ç – 3 lat, pi´ç – 2 lat, dwie kary jednego roku, jedna kara dwóch miesi´cy wi´zienia60. Pozosta∏ych kilkadziesiàt osób zatrzymanych do wyjaÊnienia po kilku
dniach, czasami tygodniach zwolniono, rezygnujàc ze skierowania ich spraw na
drog´ sàdowà.
Ze wzgl´du na „bezpieczeƒstwo paƒstwa” rozpraw´ przeciwko dowództwu
organizacji Armia Krajowa przeprowadzono niejawnie, bez udzia∏u publicznoÊci.
Siedmiodniowy proces (7–13 kwietnia 1953 r.) zakoƒczy∏ si´ og∏oszeniem wyroku 20 kwietnia, w którym s´dzia por. Adolf G´bara skaza∏ Franciszka Âwiàtkiewicza, Micha∏a Kowalika, Franciszka Szuberl´ i Józefa Waradzyna na kar´ Êmierci. W dniu rozpocz´cia procesu Wojskowy Sàd Rejonowy we Wroc∏awiu pod
przewodnictwem kpt. Romanka najwy˝szy wymiar kary orzek∏ wobec Jana Szymaƒczuka.
Podczas aresztowaƒ cz∏onków Armii Krajowej w 1952 r. z zagro˝onego terenu uda∏o si´ zbiec Bronis∏awowi Górskiemu, Boles∏awowi Grzebielcowi, Ludwi-
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Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W okresie okupacji przebywa∏ w ZSRR, do Polski powróci∏ zimà 1946 r. W latach 1947–1948 szef wydzia∏u w Komendzie Wojewódzkiej MO we Wroc∏awiu, nast´pnie do 1949 r. pracownik Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadu˝yciami
i Szkodnictwem Gospodarczym we Wroc∏awiu. W latach 1949–1954 s´dzia Wojskowego Sàdu
Rejonowego we Wroc∏awiu. 15 IX 1954 r. przeniesiony do rezerwy. Po zwolnieniu z wojska s´dzia
Sàdu Powiatowego we Wroc∏awiu, prezes sàdu w Radziejowie i s´dzia Sàdu Powiatowego w Szczecinie. Zmar∏ 7 XII 1986 r. w Szczecinie.
57
Ibidem, 1615/77/884, Akta osobowe N. O∏yƒskiego. Norbert O∏yƒski – ur. 30 I 1913 r. w S´polnie, województwo bydgoskie. W 1935 r. absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu w Poznaniu. Do
1939 r. aplikant w Sàdzie Apelacyjnym w Poznaniu. Od 24 IX 1945 r. pracowa∏ w sàdownictwie
wojskowym na stanowiskach: s´dzia Wojskowego Sàdu Garnizonowego w Rzeszowie (24 IX 1945
– 19 II 1946), s´dzia Wojskowego Sàdu Rejonowego w Rzeszowie (19 II 1946 – 1 IV 1948), s´dzia
WSR w Kielcach (2 IV 1948 – 10 VIII 1949), zast´pca szefa WSR w Kielcach (10 VIII 1949 – 31 VIII
1952), zast´pca szefa WSR we Wroc∏awiu (1 VII 1953 – 12 VII 1955). Po demobilizacji s´dzia
Sàdu Wojewódzkiego w Rzeszowie (1 VIII 1955 – 2 I 1959) i Sàdu Wojewódzkiego w Szczecinie
(3 I 1959 – 1974). Zmar∏ 29 VIII 1983 r. w Szczecinie.
58
Ibidem, 1645/79/373, Akta osobowe R. Strugalskiego; Archiwum Uniwersytetu Wroc∏awskiego,
Akta osobowe studenta R. Strugalskiego, bez sygn. Roman Strugalski – kpt., prokurator wojskowy,
ur. 9 XII 1914 r. w Klimkiewiczowie, powiat opatowski. Od 1945 r. w wojskowym wymiarze sprawiedliwoÊci na stanowiskach: oficer Êledczy Wojskowej Prokuratury Okr´gowej nr I w Warszawie
(1945), podprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Olsztynie (1946–1950), podprokurator Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wroc∏awiu (1950–1953). Awanse: podporucznik – 1945 r.,
porucznik – 1946 r., kapitan – 1948 r. Po zwolnieniu z wojska kierownik Wydzia∏u Kadr Akademii
Medycznej we Wroc∏awiu i adwokat we Wroc∏awiu. W 1960 r. uzyska∏ magisterium na Wydziale
Prawa Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Zmar∏ 9 XII 1983 r. we Wroc∏awiu.
59
AIPN Wroc∏aw, 21/5468, t. 4, k. 82, 110.
60
Ibidem, 049/127, k. 20.
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kowi Kmieciowi, Stanis∏awowi Ptakowi i Stanis∏awowi Stanis∏awskiemu, którzy
po latach ukrywania si´, w 1955 i 1956 r. ujawnili si´ przed Wojskowà Prokuraturà Rejonowà we Wroc∏awiu lub Powiatowym Urz´dem ds. Bezpieczeƒstwa
Publicznego w Trzebnicy61.
Ze wzgl´du na to, ˝e cz∏onkowie kierownictwa AK zostali skazani na najwy˝sze wyroki z art. 6 i 7 ma∏ego kodeksu karnego (szpiegostwo), nie mogli liczyç
na zastosowanie wobec nich przepisów amnestii. Jeszcze 3 grudnia 1955 r. Sàd
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego we Wroc∏awiu uzna∏ na nieuzasadniony wniosek
obroƒcy o poddanie rewizji wyroku WSR we Wroc∏awiu z 20 kwietnia 1953 r.
Dopiero 16 czerwca 1956 r. we wniosku rewizyjnym Najwy˝szego Sàdu Wojskowego znaleziono podstaw´ do z∏agodzenia wyroków Kowalika i innych, uznajàc
za mo˝liwe uniewinnienie ich z obu artyku∏ów. Uznano bowiem, ˝e „trudno
mówiç o szpiegostwie, gdy nigdy nie ustalono, czy nawiàzano kontakt z obcym
wywiadem”, oraz ˝e sama obietnica wynagrodzenia, bez udowodnienia, aby ktokolwiek je rzeczywiÊcie otrzyma∏, nie mo˝e byç powodem przyj´cia takiej kwalifikacji czynu.
Na podstawie decyzji Najwy˝szego Sàdu Wojskowego wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej we Wroc∏awiu Filip Barski – ten sam, który pi´ç lat wczeÊniej zatwierdza∏ wszystkie nakazy aresztowania i postanowienia o pociàgni´ciu
do odpowiedzialnoÊci karnej – wyrazi∏ zgod´ na przerw´ w karze ostatniego
z cz∏onków kierownictwa Armii Krajowej – Józefa Waradzyna62. Ostatecznie dopiero 29 listopada 1960 r. Rada Paƒstwa PRL zawiesi∏a mu reszt´ kary na okres
trzech lat, nie uwalniajàc bynajmniej od zarzutu pope∏nienia przest´pstwa.
W latach 1958–1960 S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa we Wroc∏awiu prowadzi∏a spraw´ ewidencyjno-obserwacyjnà, którà obj´to zwalnianych cz∏onków AK. Po
stwierdzeniu, ˝e nie przejawiajà ˝adnej dzia∏alnoÊci, spraw´ zaniechano63.

Walka o ˝ycie
Przez dziewi´ç miesi´cy skazani na kar´ Êmierci oczekiwali na akt ∏aski Rady
Paƒstwa, który nie nadchodzi∏. W tym czasie trwa∏y goràczkowe, lecz w konsekwencji skuteczne wysi∏ki samych skazaƒców i ich obroƒców o darowanie
˝ycia.
Po wielu pozostajàcych bez odpowiedzi proÊbach Franciszek Âwiàtkiewicz,
jeden z g∏ównych skazanych w procesie, pisa∏ do Rady Paƒstwa: „Sprawa moja
przy opowiadaniu wywo∏uje po prostu Êmiech u s∏uchajàcych. Za to zosta∏em
skazany we Wroc∏awiu na kar´ Êmierci. [...] Jest to moja ostatnia proÊba. Wi´cej
nigdy nie napisz´. Pozosta∏o mi nieco jeszcze ambicji i honoru”64.
Zapewne nie bez wiedzy i zgody w∏adz bezpieczeƒstwa obron´ dowództwa
Armii Krajowej i wielu jej cz∏onków powierzono dwóm by∏ym prokuratorom
wojskowym, do niedawna zaanga˝owanym w procesy przeciwko cz∏onkom
Ibidem, Za∏àczniki do charakterystyki, kwestionariusze B. Górskiego, B. Grzebielca, L. Kmiecia,
S. Ptaka i S. Stanis∏awskiego.
62
W aktach sprawy brak informacji o datach zwolnienia z wi´zienia innych cz∏onków kierownictwa AK.
63
AIPN Wroc∏aw, 049/127, k. 20.
64
Ibidem, 21/5468, t. 4, k. 263.
61
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podziemia – Albinowi Znamirowskiemu65 i Jerzemu Tinne66. W kuriozalnym
uzasadnieniu wniosku rewizyjnego z 24 kwietnia 1953 r. skierowanego do Rady
Paƒstwa adwokat Jerzy Tinne pisa∏: „Ten pacho∏ amerykaƒsko-angielskich imperialistów omami∏ Âwiàtkiewicza podst´pem i k∏amliwà obietnicà wynagrodzenia
pieni´˝nego, s∏owem: zagra∏ na najni˝szym instynkcie ciemnego ch∏opa, czyniàc
z niego Êlepe narz´dzie swojej nikczemnej dzia∏alnoÊci”67. „Trudno nawet sobie
wyobraziç, aby organizatorem wzgl´dnie kierownikiem kontrrewolucyjnej organizacji móg∏ byç analfabeta, a w dodatku mocno g∏uchy, jakim jest Âwiàtkiewicz”68.

Ofiary
Do koƒca 1952 r. w wi´zieniach i aresztach wroc∏awskich zmar∏o trzech
cz∏onków AK: 13 sierpnia Jan Konopielko69, 7 grudnia Antoni Tobolski70,
17 grudnia Antoni P∏óciennik71. 2 sierpnia 1954 r. Êmierç w wi´zieniu poniós∏
Józef Bator72.
Na prze∏omie lat 1952/1953 w kilkudziesi´ciu procesach przed Wojskowym
Sàdem Rejonowym we Wroc∏awiu stan´∏o sto kilkadziesiàt osób, wÊród nich:
Edmund Bajer, Józef Bator, Bronis∏aw Bienias, Józef Bienias, Józef Borowiec,
Stanis∏aw Borowiec, Stanis∏aw Bro˝ek, W∏adys∏aw Ch∏opek, Bronis∏aw Chorà˝yczewski, Jan Cichoƒ, Pawe∏ CieÊlicki, W∏adys∏aw CieÊlicki, Stanis∏aw Czechowicz, Czes∏aw Czechowski, Sylwester Czerwiƒski, Jan Danaj, Antoni Dobosz,
Adam Dobroƒ, Henryk Dorabia∏o, Tadeusz Doru˝yƒski, Henryk Dyka, Jan Dziedzina, Eugeniusz Dziekaƒski, Józef Figura, Bronis∏aw Fija∏kowski, Bronis∏aw
CAW, 2411/37/52, Akta osobowe A. Znamirowskiego. Albin Znamirowski – ur. 8 X 1890 r.
w S∏obódce Dolnej, powiat buczacki. W 1914 r. absolwent Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie. Jako oficer ck armii bra∏ udzia∏ w I wojnie Êwiatowej. W okresie dwudziestolecia mi´dzywojennego m.in. s´dzia Sàdu Polowego 2. Armii w G∏´bokiem (1921–1922), kierownik Wojskowego Sàdu Rejonowego w S∏onimiu (1922–1926), podprokurator Wojskowej Prokuratury Okr´gowej w Krakowie (1926–1927), s´dzia Êledczy i orzekajàcy Wojskowego Sàdu
Okr´gowego I w Warszawie (1929–1937), prokurator Wojskowej Prokuratury Okr´gowej w Grudziàdzu (1937–1939). W latach 1939–1945 przebywa∏ w niewoli niemieckiej. W WP od 2 XI
1946 r., m.in. jako podprokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej (1946–1947) i szef Wydzia∏u III
i VI Naczelnej Prokuratury Wojskowej (1947–1949). 20 II 1950 r. przeniesiony w stan spoczynku.
Awanse: podpu∏kownik – 1946 r., pu∏kownik – 1947 r. Po zwolnieniu adwokat i obroƒca wojskowy we Wroc∏awiu.
66
Ibidem, 1234/66/47, Akta osobowe J. Tinne. Jerzy (Joszyj) Tinne – ur. 12 VIII 1902 r. w Równem. W 1921 r. absolwent gimnazjum w Równem. Do wybuchu drugiej wojny kancelista i w∏aÊciciel biura pisania podaƒ w Równem. W latach 1939–1943 w ZSRR. Od 1943 r. w WP. W latach
1945–1949 aplikant i oficer Êledczy Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Che∏mie (1945–1946)
i Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie (1946–1949). W 1949 r. absolwent rocznej Szko∏y
Prawniczej Ministerstwa SprawiedliwoÊci we Wroc∏awiu. Awanse: chorà˝y – 1945 r., podporucznik
– 1946 r., porucznik – 1946 r. Po zwolnieniu z prokuratury wojskowej adwokat i obroƒca wojskowy we Wroc∏awiu.
67
AIPN Wroc∏aw, 21/5468, t. 4, k. 171.
68
Ibidem, k. 112.
69
Ibidem, 049/127, Kwestionariusz osobowy J. Konopielki, k. 78; K. Szwagrzyk, Straceni na Dolnym Âlàsku 1945–1956, Wroc∏aw–Rzeszów 2002, s. 95.
70
AIPN Wroc∏aw, 049/127, Kwestionariusz osobowy A. Tobolskiego, k. 16.
71
Ibidem, k. 19; K. Szwagrzyk, op. cit., s. 95.
72
AIPN Wroc∏aw, 049/127, k. 21; K. Szwagrzyk, op. cit., s. 95.
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Forgiel, Piotr Fran, Józef Franiak, Marian Frydlewicz, Stanis∏aw Frydlewicz,
Józef Garbacz, Julian Garbacz, Kazimierz Garbacz, Piotr Garbacz, Stanis∏aw
Garbacz, W∏adys∏aw Garbacz, Roman Gàgorowski, W∏adys∏aw Gàgorowski,
Miko∏aj Giermantowski, Zbigniew Gopalski, Bronis∏aw Górski, Emil Górski,
Tadeusz Grochowski, Jan Grucha∏a, Leopold Grys, Tadeusz Grys, Antoni Grzebielec, Boles∏aw Grzebielec, Boles∏aw Grzeliƒski, Wac∏aw Heciak, Ignacy Hutnik, Józef Hutnik, Zdzis∏aw Jasiƒski, W∏adys∏aw J´dryka, Zofia Jurkowska,
Franciszek Kap∏an, Józef Kàdziela, W∏odzimierz Kiedek, W∏odzimierz Kie∏ek,
W∏adys∏aw Kierbeç, Jakub Kmieç, Ludwik Kmieç, Micha∏ Kmieç, Franciszek
Kmiotek, Józef Knuf, Jan Konopielko, Antoni Kopacki, Piotr Kos, Franciszek
Kot, Krystyna Kotowska, W∏adys∏aw Kowalczyk, Micha∏ Kowalewski, Micha∏
Kowalik, Zofia Kowalik, Micha∏ Kowalski, Jan Kozan, Józef Kozub, Marian
Kozub, S∏awomir Kozyra, Aleksander Krasoƒ, W∏adys∏aw Kruk, Boles∏aw Krykora, Józef Kurowski, W∏adys∏aw Kutrzyk, Antoni Kuzio∏, Marian Lewandowski, Jan ¸uczak, Tadeusz Makolus, S∏awomir Makówczyƒski, Stanis∏aw Makówczyƒski, Pawe∏ Maksymow, Boles∏aw Matysiak, Ignacy Miarka, Bronis∏aw Mikosik,
Antoni Misiewicz, Józef Misiewicz, Karol Moêdzierz, Kazimierz Musia∏, W∏adys∏aw Musia∏, Stanis∏aw MyÊliƒski, W∏adys∏aw Nocoƒ, Mieczys∏aw Nohanowicz,
Antoni Nowak, Józef Nowak, Ludwik Nowak, Adam Nowakowski, Stanis∏aw
Nytko, Edward Ochodzki, Stefan Od˝yƒski, Wincenty Oleksy, Marcin Olszewski, Marian Olszewski, Franciszek Orlik, Zofia Owczarek, Jan Pajàk, Antoni
Papliƒski, Wac∏aw Paw∏owicz, Mieczys∏aw Pietrasik, Stanis∏aw Piku∏a, Edward
P∏óciennik (P∏uciennik), Antoni P∏uciennik, Krystyna Pruchnik, Bronis∏aw Przeor,
Franciszek Przystarz, Ludwik Przystarz, Marian Przystarz, Franciszek Pud∏owski,
Franciszek Regiec, Leon Salamon, Józef Salandra, Stanis∏aw Samulak, Micha∏
Siemiàtkowski, Miko∏aj Sienkiewicz, Boles∏aw Sieradzki, Miko∏aj Siermantowski, Jan Sipiora, Marian Sipiora, Tadeusz Sipiora, Jan Stanaszek, Henryk Stawowy, Franciszek Strzeszyna, Onufry Sudnikowicz, Marian Szczuka, Franciszek
Szuberla, Stanis∏aw Szwajger, Jan Szymaƒczuk, Józef Szymaƒski, Józef Szymczyk,
Stanis∏aw Szyper, Stanis∏aw Âl´zak, Czes∏aw Âlusarczyk, Franciszek Âwiàtkiewicz,
Marian Âwiàtkiewicz, Zofia Âwiàtkiewicz, Antoni Tobolski, Bronis∏aw Trojan,
Antoni Waradzyn, Józef Waradzyn, Alfons Wasilewski, W∏adys∏aw Wasilewski,
Wac∏aw Wojdak, Zygmunt Wojdak, Alfons Wo∏odêko, Antoni Wr´czycki, Józef
Wróbel, Jan Zi´ba, Bronis∏aw ˚ebrowski, Jan ˚uk, Józef ˚uk, Stanis∏aw ˚uk73.
Do ofiar zaliczyç nale˝y kilkadziesiàt osób skazanych za wspó∏prac´ z organizacjà lub odpowiadajàcych przez sàdem z art. 18 ma∏ego kodeksu karnego (jak
to okreÊlano, „wiedzia∏, nie powiedzia∏”): Józefa Banasia, Adolfa Brotona,
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Zob. AIPN Wroc∏aw, akta spraw: Sr. 164/52, Sr. 587/52, Sr. 587/52, Sr. 588/52, Sr. 590/52,
593/52, Sr. 599/52, Sr. 602/52, Sr. 608/52, Sr. 612/52, Sr. 616/52, Sr. 617/52, Sr. 618/52,
621/52, Sr. 642/52, Sr. 643/52, Sr. 646/52, Sr. 648/52, Sr. 649/52, Sr. 650/52, Sr. 653/52,
654/52, Sr. 663/52, Sr. 671/52, Sr. 681/52, Sr. 685/52, Sr. 686/52, Sr. 694/52, Sr. 700/52,
701/52, Sr. 703/52, Sr. 705/52, Sr. 706/52, Sr. 707/52, Sr. 708/52, Sr. 711/52, Sr. 713/52,
715/52, Sr. 716/52, Sr. 718/52, Sr. 729/52, Sr. 730/52, Sr. 731/52, Sr. 732/52, Sr. 733/52,
734/52, Sr. 737/52, Sr. 740/52, Sr. 744/52, Sr. 765/52, Sr. 768/52, Sr. 775/52, Sr. 776/52,
780/52, Sr. 782/52, Sr. 784/52, Sr. 817/52, Sr. 818/52, Sr. 821/52, Sr. 822/52, Sr. 823/52,
824/52, Sr. 842/52, Sr. 848/52, Sr. 8/53, Sr. 9/53, Sr. 12/53, Sr. 30/53, Sr. 72/53, Sr. 76/53,
95/53, Sr. 129/53, Sr. 135/53, Sr. 138/53.
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Mieczys∏awa Dat´, Tadeusza Grochowskiego, Mari´ Grzebielec, Wac∏awa Janika, Zbigniewa Kap∏ana, W∏adys∏awa Kowalika-Bajura, Krystyn´ Kuczborskà-Kotowskà, Feliksa Kuczborskiego, Kazimierza Majewskiego, Paw∏a Markiewicza,
Wojciecha Matysiaka, Stanis∏aw´ Nohanowicz-Misiewicz, Stanis∏awa Pawliƒskiego, Zygmunta Pikula, Kacpra Pileckiego, Ignacego Piotrowskiego, Stefana
Pop∏awskiego, W∏adys∏awa Szymaniaka, Wand´ Tataryn, Stefana ˚urawskiego74.

Epilog
W innych realiach politycznych sprawa organizacji Armia Krajowa z powiatu
milickiego, trzebnickiego i wo∏owskiego oraz oczekiwanego przez nià desantu
sta∏aby si´ pewnie podstawà wielu ˝artów, przechodzàc do historii jako kolejny
przyk∏ad ludzkiej niewiedzy i naiwnoÊci (70 proc. cz∏onków AK ukoƒczy∏o pi´ç
lub mniej klas szko∏y powszechnej). W dobie „zaostrzajàcej si´ walki klasowej”
i walki z „zakusami imperializmu” cz∏onkowie AK zostali ofiarami systemu.
Mimo ˝e nawet wÊród wspó∏wi´êniów opowieÊci o organizacji – jak pisa∏ Franciszek Âwiàtkiewicz – wywo∏ywa∏y Êmiech, otrzymali wyroki niewspó∏mierne do
swej „winy”.
Nie mo˝na tak˝e wykluczyç, ˝e sprawa od samego poczàtku by∏a jednà z najwi´kszych prowokacji UB na Dolnym Âlàsku. Jej celem mog∏o byç zastraszenie
ch∏opów, niech´tnych powstawaniu spó∏dzielni. Je˝eli tak rzeczywiÊcie by∏o, zastosowane kombinacje operacyjne by∏y znane jedynie bardzo wàskiej grupie osób
z najwy˝szego kierownictwa WUBP, po dzia∏aniach których nie pozosta∏y ˝adne,
nawet czàstkowe materia∏y archiwalne.

KRZYSZTOF SZWAGRZYK (ur. 1964) – historyk, doktor nauk humanistycznych,
naczelnik Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wroc∏awiu. Zajmuje si´ komunistycznym aparatem represji, g∏ównie dzia∏alnoÊcià sàdownictwa i prokuratury. Autor mi´dzy innymi ksià˝ek: Winni? – Niewinni? DolnoÊlàskie podziemie niepodleg∏oÊciowe (1945–1956) w Êwietle dokumentów
sàdowych (1999), Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1945 (2000), Straceni
na Dolnym Âlàsku (1945–1956) (2002).
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AIPN Wroc∏aw, 049/127, Wykaz pomocników reakcyjnej organizacji AK, k. 55–231.

