Joanna ˚elazko

Proces prof. Stanis∏awa
Gorzuchowskiego przed WSR
w ¸odzi. Z dziejów WiN
na ziemi ∏ódzkiej
Na prze∏omie czerwca i lipca 1945 r. odby∏a si´ w Krakowie narada pu∏kowników: Jana Rzepeckiego, Antoniego Sanojcy, Franciszka Niepokólczyckiego
i Ludwika Muzyczki, podczas której ocenili oni sytuacj´ politycznà w Polsce.
Doszli do wniosku, ˝e dalsze prowadzenie dzia∏alnoÊci o charakterze wojskowym jest bezcelowe. Ponadto nap∏ywajàce z zagranicy informacje wskazywa∏y na
to, ˝e dotychczasowi zachodni sojusznicy rzàdu londyƒskiego uznajà stworzony
przez komunistów Tymczasowy Rzàd JednoÊci Narodowej. Rozwiàzanie Rady
JednoÊci Narodowej i ustàpienie delegata rzàdu na kraj Stefana Korboƒskiego
oznacza∏o likwidacj´ w∏adz cywilnych, którym by∏a podporzàdkowana Delegatura Si∏ Zbrojnych na Kraj. W zwiàzku z tym pe∏niàcy funkcj´ delegata rzàdu na
kraj p∏k Rzepecki podjà∏ 6 sierpnia 1945 r. decyzj´ o rozwiàzaniu DSZ. Delegatura dzia∏a∏a wprawdzie krótko – od 7 maja 1945 r. – ale pr´˝nie. Zorganizowano
struktury centralne, podzielono kraj na trzy obszary: centralny, zachodni i po∏udniowy, wyznaczono komendantów poszczególnych obszarów i okr´gów oraz
stworzono zaczàtki siatki terenowej.
Decyzja o likwidacji DSZ1 nie mog∏a jednak spowodowaç, ˝e dawni ˝o∏nierze
podziemia niepodleg∏oÊciowego zostanà bez pomocy i wytycznych. Dlatego
uczestnicy narady rozwa˝ali mo˝liwoÊç powo∏ania do ˝ycia organizacji politycznej,
której trzon stanowi∏yby zespo∏y polityczno-doradcze, z∏o˝one z osób cywilnych.
Powo∏aniem takiej organizacji byli równie˝ zainteresowani byli ˝o∏nierze AK,
na których spad∏y represje. Nie chcieli oni biernie czekaç na poczynania przeciwników politycznych, dlatego ponownie grupowali si´ w oddzia∏ach uznanych
przez w∏adze za nielegalne. Prosili by∏ych dowódców o pomoc i rad´, co powinni robiç w nowych okolicznoÊciach. Sytuacja wymaga∏a stworzenia tak zwanych
komórek likwidacyjnych, które zaj´∏yby si´ wyrabianiem dokumentów dla osób
Êciganych na dawnych Kresach Wschodnich przez NKWD oraz przerzucaniem
ich w te rejony Polski, gdzie nie by∏y znane ze swej dzia∏alnoÊci. Ârodowisko poakowskie niech´tnie ujawnia∏o si´, poniewa˝ ci, którzy odpowiedzieli na wezwania
P∏k Rzepecki: Rozkaz likwidacyjny Delegatury Si∏ Zbrojnych na Kraj [w:] Zrzeszenie „WolnoÊç
i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, Wroc∏aw 1997, t. 1: wrzesieƒ 1945–czerwiec 1946, s. 106–108.
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w∏adz do wyjÊcia z konspiracji, byli najcz´Êciej w nied∏ugim czasie aresztowani.
Dlatego ˝o∏nierze podziemia byli przekonani, ˝e nie ujawniajàc si´, b´dà mogli
skuteczniej oddzia∏ywaç na kszta∏towanie si´ opinii publicznej w Polsce, co uznawano za wa˝ne w perspektywie wyborów planowanych w kraju.
2 wrzeÊnia 1945 r. na spotkaniu w Warszawie byli przywódcy rozwiàzanej
DSZ podj´li decyzj´ o powo∏aniu do ˝ycia nowej ogólnopolskiej organizacji pod
nazwà Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”. Jego uczestnikami byli: p∏k Jan Rzepecki, p∏k Antoni Sanojca, p∏k Janusz Bokszczanin, p∏k
Franciszek Niepokólczycki i p∏k Jan Szczurek-Cergowski. Prezesem organizacji
zosta∏ p∏k Rzepecki. Podczas spotkania wyznaczono prezesów poszczególnych
obszarów: zachodniego – p∏k. Szczurka-Cergowskiego i po∏udniowego – p∏k.
Sanojc´. Prezesa obszaru centralnego powo∏ano póêniej, gdy˝ przewidywany na
t´ funkcj´ p∏k Jan Mazurkiewicz zosta∏ 1 sierpnia 1945 r. aresztowany przez
funkcjonariuszy Urz´du Bezpieczeƒstwa.
W wytycznych programowych za jedynà drog´ do zbudowania w Polsce sprawiedliwego ustroju WiN uzna∏ przeprowadzenie wolnych i demokratycznych
wyborów do cia∏ przedstawicielskich. Organizacja rezygnowa∏a z walki zbrojnej,
choç gdyby zasz∏a taka koniecznoÊç, gotowa by∏a jà podjàç. W swych dzia∏aniach
WiN popiera∏ starania o mandaty poselskie dla przedstawicieli opozycji demokratycznej. ˚àda∏, ˝eby przed wyborami usuni´to z kraju funkcjonariuszy
NKWD i jednostki armii radzieckiej, a tak˝e ˝eby zosta∏a wprowadzona wolnoÊç
prasy i zrzeszania si´2.
W datowanym na 15 wrzeÊnia 1945 r. referacie programowym WiN opracowanym przez Jana Rzepeckiego nowo powsta∏a organizacja zosta∏a potraktowana
jako realizator testamentu Polski podziemnej i AK. Jej celem mia∏o byç: przywrócenie wolnoÊci obywateli i odzyskanie niezawis∏oÊci Polski dzi´ki zniesieniu monopartyjnoÊci, likwidacji polskiej policji politycznej oraz usuni´ciu radzieckiej. Chciano
wprowadziç model demokracji anglosaskiej. Postulowano utrzymanie poprawnych
stosunków ze Zwiàzkiem Radzieckim. Uwa˝ano, ˝e WiN swojà dzia∏alnoÊç powinien opieraç na wewn´trznych si∏ach w kraju, pod warunkiem uniewa˝nienia postanowieƒ ja∏taƒskich i utrzymania granic wschodnich z 1921 r. Choç powrót do
kraju dzia∏aczy emigracyjnych wiàza∏ si´ z groêbà ich aresztowania przez w∏adze komunistyczne, to w pierwszej wersji wytycznych ideowych taki w∏aÊnie postulat by∏
g∏oszony3. W kolejnych deklaracjach winowcy podkreÊlali, ˝e z powodu roz∏amów
tworzàcych si´ na emigracji do powracajàcych ustosunkowujà si´ pozytywnie, lecz
z rezerwà, uzale˝niajàc swojà postaw´ od dalszego ich post´powania.

***
Do sprawnej realizacji dzia∏aƒ za∏o˝onych w referacie programowym potrzebne by∏y dobrze zorganizowane struktury terenowe. Wa˝nà rol´ musia∏a odOstatecznie opracowany program WiN zawarty jest w Podstawach, wytycznych ideowych i programowych oraz formach organizacyjnych WiN-u z roku 1946 [w:] ibidem, t. 2: lipiec 1946–styczeƒ
1947, s. 196–203 oraz w Ramowym planie dzia∏ania WiN do chwili uzyskania niepodleg∏oÊci [w:]
ibidem, s. 203–221.
3
O wolnoÊç obywatela i niepodleg∏oÊç paƒstwa (Wytyczne ideowe) [w:] ibidem, t. 1, nr 37,
s. 114–118.
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grywaç w nich ¸ódê – najwi´ksze wówczas miasto Polski. W zwiàzku z tym
w sierpniu 1945 r. przyjecha∏ do ¸odzi z Pruszkowa pod Warszawà Kazimierz
Grenda4 „Gruda”, mianowany przez prezesa Obszaru Centralnego WiN Józefa
Rybickiego „Andrzeja” prezesem Okr´gu ¸ódzkiego.
Grenda zatrzyma∏ si´ u swojego znajomego – prof. Stanis∏awa Gorzuchowskiego5. Poznali si´ oni oko∏o pó∏ roku wczeÊniej w Cz´stochowie, gdzie profesor mieszka∏ i pracowa∏. Póêniej spotkali si´ jeszcze latem 1945 r. w Warszawie.
Gorzuchowski, który wyk∏ada∏ w tym czasie geografi´ gospodarczà w filii warszawskiej Szko∏y G∏ównej Handlowej w ¸odzi, pomóg∏ Grendzie znaleêç prac´.
Pozytywnie zaopiniowa∏ jego podanie o zatrudnienie na Uniwersytecie ¸ódzkim.
Poniewa˝ Grenda mia∏ zaÊwiadczenie od prof. Eugeniusza Romera stwierdzajàce, ˝e ukoƒczy∏ studia geograficzne we Lwowie i ma dyplom magisterski, Gorzuchowski wyrazi∏ zgod´ na obj´cie przez niego stanowiska asystenta w katedrze,
którà kierowa∏. W tym czasie obaj utrzymywali w tajemnicy fakt, ˝e si´ znajà.
W ramach obowiàzków na uczelni Grenda mia∏ jedynie kilka godzin tygodniowo, poza tym pracowa∏ w szkole Êredniej w okolicach ¸asku6. Poniewa˝
szko∏a, w której uczy∏, znajdowa∏a si´ poza ¸odzià, nikogo nie dziwi∏y jego cz´ste podró˝e. Tak zorganizowa∏ sobie zaj´cia, ˝e umo˝liwia∏o mu to zbieranie informacji w terenie i kontaktowanie si´ z innymi dzia∏aczami WiN. Jednak
dzi´ki temu – przynajmniej poczàtkowo – nie zwraca∏ na siebie uwagi w∏adz bezpieczeƒstwa i móg∏ realizowaç zadania poza ¸odzià.
G∏ównym obowiàzkiem Grendy by∏o zorganizowanie na terenie swojego
okr´gu placówek WiN. Stworzy∏ komendy obwodowe w: Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Zduƒskiej Woli, Cz´stochowie, Koluszkach, Tomaszowie
Mazowieckim i ¸owiczu. Wszystkie one – poza cz´stochowskà – nale˝a∏y do
Okr´gu ¸ódzkiego. Komendy te obsadzi∏ podporzàdkowanymi sobie ludêmi.
Grenda otrzymywa∏ na tak zwanà „skrzynk´”, czyli adres kontaktowy, instrukcje
organizacyjne oraz pras´ – mi´dzy innymi: „Honor i Ojczyzn´”, „Polskie S∏owo”, „MyÊl Niezale˝nà” i „M∏odego Demokrat´”7, które przekazywa∏ do komendantów obwodów, aby mogli je rozpowszechniaç. Wed∏ug instrukcji otrzymanych od niego sporzàdzali oni równie˝ we w∏asnym zakresie ulotki i druki
zawierajàce informacje o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej w kraju oraz nawo∏ujàce do zmiany ustroju8.
Kazimierz Grenda (1906–1959) „Gruda”, „Marek”, „¸-4”, harcerz, cz∏onek Szarych Szeregów,
˝o∏nierz organizacji niepodleg∏oÊciowych: „Nie”, DSZ i WiN. W tej ostatniej pe∏ni∏ funkcj´ prezesa Zarzàdu Okr´gu ¸ódzkiego. Pracownik naukowy w Szkole G∏ównej Handlowej w ¸odzi. Szerzej
zob. G.E. Grabowski (G. Brandszteter), Wspomnienie o Kazimierzu Grendzie, pierwszym prezesie
Zarzàdu Okr´gu WiN w ¸odzi, „Zeszyty Historyczne WiN”, nr 6, 1995, s. 117–122 oraz M. Michalik, Kazimierz Grenda (1906–1959) [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956.
S∏ownik biograficzny, Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2002, t. 1, s. 142–145.
5
Archiwum Wojsk Làdowych Filia nr 2 we Wroc∏awiu (dalej: AWL), Wojskowy Sàd Rejonowy
w ¸odzi (dalej: WSR w ¸odzi), Sr. 8/47, t. 1, k. 7–8, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z dn.
18 XI 1946 r.
6
Ibidem, k. 15, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z dn. 19 XI 1946 r.
7
Instytut Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w ¸odzi (dalej: IPN¸), Akta WUBP w ¸odzi, 011/1509-1510, t. 1, k. 65, Postanowienie o wszcz´ciu obiektowego rozpracowania z dn. 28 III 1951 r.
8
Ibidem, k. 187, Akt oskar˝enia z dn. 22 XII 1946 r.
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Konspiratorzy z WiN stworzyli równie˝ siatk´ wywiadowczà, która mia∏a
obejmowaç szerokie i ró˝norodne kr´gi spo∏eczne. Sk∏onili do wspó∏pracy mi´dzy innymi Czes∏awa Stachur´ – funkcjonariusza WUBP w ¸odzi9, Halin´
Piotrowskà – funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej MO w ¸odzi10, a tak˝e
prof. Stanis∏awa Gorzuchowskiego11 – pracownika naukowego wy˝szej uczelni.
Pozwala∏o to gromadziç informacje o zró˝nicowanym charakterze.
Czes∏aw Stachura dostarczy∏ organizacji wiele wa˝nych danych – wprost
z kartotek UB – dotyczàcych mi´dzy innymi osób aresztowanych, warunków,
w jakich sà przetrzymywani wi´êniowie, i siatki tajnych informatorów urz´du.
Jego dekonspiracja w listopadzie 1946 r. da∏a jednak poczàtek aresztowaniom
w ∏ódzkiej komendzie WiN. Do wi´zienia trafi∏y Bronis∏awa i Helena Borowskie,
∏àczniczki pomi´dzy komendà ∏ódzkà a centralnà. Ich mieszkanie przy ul. Piotrkowskiej 200 by∏o punktem kontaktowym dla cz∏onków organizacji i miejscem
przechowywania nielegalnych gazetek. Razem z nimi sàdzony by∏ Jan Uzwij. Oficjalnie oskar˝ono go o niepoinformowanie w∏adz o tym, ˝e wiedzia∏ o dzia∏alnoÊci WiN. W∏adze sàdowe skutecznie zatai∏y jednak przed opinià publicznà, ˝e
Uzwij pe∏ni∏ funkcj´ t∏umacza w jednostkach kontrwywiadu NKWD w Polsce12.
Dostarcza∏ on przedstawicielom ∏ódzkiego wywiadu WiN informacje o przeprowadzonych i planowanych aresztowaniach wÊród cz∏onków podziemia niepodleg∏oÊciowego13. Oskar˝ony w tej samej sprawie Stanis∏aw Pisarski by∏ pracownikiem Powiatowego Zarzàdu Drogowego w Pabianicach i gromadzi∏ dla WiN
informacje.
Wraz ze Stanis∏awem Gorzuchowskim zostali osàdzeni: Kazimierz Grenda,
Zbigniew Zakrzewski14, Zygmunt Markiewicz15 i Walenty Zora16. Aresztowania
i intensywne Êledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy WUBP w ¸odzi rozbi∏y lokalne struktury WiN. Wyroki Êmierci orzeczone przez WSR w ¸odzi wobec
Grendy – prezesa Okr´gu ¸ódzkiego WiN oraz Zakrzewskiego – szefa wywiadu
tego˝ okr´gu, mia∏y dawaç w∏adzom pewnoÊç, ˝e przywódcy organizacji zostanà
wyeliminowani ze spo∏eczeƒstwa. Z kolei skazany w tej samej sprawie Zygmunt
Szerzej zob. AWL, WSR w ¸odzi, Sr. 821/46 oraz J. ˚elazko, Mi∏oÊç do „wroga ludu”, „Biuletyn
Instytutu Pami´ci Narodowej” 2002, nr 6 (16), s. 76–79; K. Lesiakowski, Mieczys∏aw Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998, s. 127–128.
10
AWL, WSR w ¸odzi, Sr. 385/47.
11
A. Zagórski, Gorzuchowski Stanis∏aw [w:] Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach,
Wroc∏aw 2000, t. 6, cz. 2, s. 199.
12
IPN¸, Akta WUBP w ¸odzi, 011/1509-1510, t. 2, k. 143, Akt oskar˝enia przeciwko: Borowskiej
Helenie, Borowskiej Bronis∏awie, Pisarskiemu Stanis∏awowi, WiÊniewskiemu Bogus∏awowi i Uzwijowi Janowi.
13
Ibidem, Pf 12/2055, t. 1, k. 40, Protokó∏ przes∏uchania Z. Zakrzewskiego z 22 XI 1946 r.
14
Zbigniew Zakrzewski (1911–1947) „Bry∏a”, „F”, „Gruda”, „Z¸ 4”– ˝o∏nierz AK, dzia∏acz organizacji niepodleg∏oÊciowej WiN. Pe∏ni∏ funkcj´ szefa wywiadu Okr´gu ¸ódê WiN. Pracowa∏ jako
urz´dnik Powszechnego Zak∏adu Ubezpieczeƒ Wzajemnych w ¸odzi.
15
Zygmunt Markiewicz (1901–?) – ˝o∏nierz AK, dzia∏acz organizacji niepodleg∏oÊciowej WiN, prezes PSL dzielnicy ¸ódê-Po∏udnie.
16
Walenty Zora (1901–?) vel Kowal Józef, „Jan” – st. sier˝. KOP, wi´zieƒ obozu sowieckiego
w Ostaszkowie, komendant obwodu AK w Pabianicach, wi´zieƒ niemieckiego rozszerzonego wi´zienia policyjnego na Radogoszczu w ¸odzi, dzia∏acz organizacji niepodleg∏oÊciowej WiN. Naczelnik Powiatowego Urz´du Repatriacyjnego w Pabianicach.
9
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Markiewicz by∏ cz∏onkiem PSL. Nag∏oÊnienie tego faktu w dobie walki politycznej komunistów z ludowcami stanowi∏o korzystny argument uzasadniajàcy tez´
o wrogiej dzia∏alnoÊci stronnictwa miko∏ajczykowskiego i jego powiàzaniach
z podziemiem. Do zak∏adu karnego trafi∏ tak˝e Walenty Zora, komendant obwodu WiN w Pabianicach, cz∏owiek karany przez sowieckà i niemieckà policj´ za
swoje zaanga˝owanie w walk´ o niepodleg∏oÊç ojczyzny17.
Rozpracowujàc struktury ∏ódzkiego WiN, funkcjonariusze UB aresztowali
Halin´ Piotrowskà i Stanis∏awa ¸uczaka. Obydwoje byli funkcjonariuszami
Komendy Wojewódzkiej MO w ¸odzi. ¸uczak gromadzi∏ meldunki i raporty
dotyczàce milicjantów, przeciwko którym prowadzono sprawy dyscyplinarne,
a Piotrowska przekazywa∏a je Zakrzewskiemu. Dostarcza∏a równie˝ odpisy tajnych dokumentów, trafiajàcych do kancelarii g∏ównej komendy. Dane te mog∏y
byç wykorzystane w przysz∏oÊci przy ewentualnych próbach nak∏aniania niektórych milicjantów do wspó∏pracy z podziemiem niepodleg∏oÊciowym.

***
W kr´gu dzia∏aczy i wspó∏pracowników WiN nie mog∏o zabraknàç tak˝e
przedstawicieli inteligencji. Dostarczali wielu interesujàcych informacji specyficznych dla tego Êrodowiska, a jednoczeÊnie oddzia∏ywali na poglàdy m∏odego
pokolenia. W gronie cz∏onków WiN w ¸odzi znalaz∏ si´ naukowiec – cz∏owiek
z ustabilizowanà pozycjà zawodowà, który oprócz wolnoÊci ryzykowa∏ ca∏à
swojà dotychczasowà karier´.
Stanis∏aw Gorzuchowski, syn Ksawerego i Heleny z Wojtykiewiczów, urodzi∏
si´ 6 czerwca 1899 r. w Wilnie. Pochodzi∏ z polskiej rodziny urz´dniczej. Zosta∏
wychowany w tradycjach patriotycznych. Ju˝ jako m∏ody cz∏owiek bra∏ czynny
udzia∏ w ˝yciu politycznym – od 1917 r. do 1924 r. nale˝a∏ do PPS. Jak zezna∏
w Êledztwie, póêniej ju˝ nigdy nie nale˝a∏ do ˝adnej partii, przynajmniej w sposób formalny18. S∏u˝b´ wojskowà odbywa∏ w 13. pu∏ku u∏anów z Ciechanowa
w latach 1918–1920, uczestniczy∏ w wojnie polsko-bolszewickiej19.
W Wilnie ukoƒczy∏ szko∏´ powszechnà oraz Êrednià. Po zakoƒczeniu s∏u˝by
wojskowej wyjecha∏ do Warszawy i podjà∏ studia w Szkole G∏ównej Handlowej.
W latach 1924–1927 studiowa∏ na Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie,
na kierunku geografia. Od 1926 r. podjà∏ prac´ asystenta w katedrze geografii na
SGH oraz prowadzi∏ samodzielne wyk∏ady w Szkole Nauk Politycznych w Wilnie i Warszawie. Po uzyskaniu w 1927 r. dyplomu magistra pog∏´bia∏ w latach
1929–1931 swojà wiedz´ z zakresu geografii kolonialnej w Instytucie Kolonialnym w Pary˝u i Algierze20, a nast´pnie w sposób praktyczny, podczas wyprawy
IPN¸, Akta WUBP w ¸odzi, 011/1509-1510, t. 1, k. 66–74, Postanowienie o wszcz´ciu obiektowego rozpracowania z dn. 28 III 1951 r.
18
AWL, WSR w ¸odzi, t. 1, k. 11, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 18 XI 1946 r.
19
W ˝yciorysie opublikowanym w: Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, Wroc∏aw
2000, t. 6, cz. 2: Cztery Zarzàdy G∏ówne WiN przed sàdami PRL: noty biograficzne wa˝niejszych
postaci wymienionych w tomach I–VI, oprac. A. Zagórski, s. 199 podano, ˝e wstàpi∏ do wojska
w 1916 r., w Protokole przes∏uchania podejrzanego z 18 XI 1946 r. – rok 1918. Ta data wydaje si´
bardziej prawdopodobna.
20
Archiwum Uniwersytetu ¸ódzkiego (dalej: AU¸), Akta osobowe, 699, ˚yciorys S. Gorzuchowskiego.
17
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geograficznej do masywu górskiego Ruwenzori w Ugandzie, w latach 1938–1939.
Wraz z antropologiem Edwardem Lothem, botanikiem Tadeuszem WiÊniewskim
oraz alpinistami Tadeuszem Bernadzikiewiczem i Tadeuszem Paw∏owskim zdoby∏
osiem szczytów w tym paÊmie górskim, w tym trzy dotychczas nieznane21.
Po powrocie do kraju zwiàza∏ si´ z Uniwersytetem Warszawskim. Tam w∏aÊnie
napisa∏ prac´, a nast´pnie w roku 1933 zda∏ egzamin doktorski. Stopieƒ doktora habilitowanego uzyska∏ w 1937 r. Do wrzeÊnia 1939 r. wyk∏ada∏ geografi´
gospodarczà i antropologi´22.
W chwili wybuchu drugiej wojny Êwiatowej wyjecha∏ z Warszawy i uda∏ si´
do Lublina. Tam zg∏osi∏ si´ do punktu zbornego i zosta∏ wcielony do wojska.
Po 17 wrzeÊnia podzieli∏ los wielu ˝o∏nierzy oddzia∏ów znajdujàcych si´ we
wschodniej cz´Êci Polski. W krótkim czasie dosta∏ si´ wraz ze swoim oddzia∏em
do niewoli radzieckiej i zosta∏ internowany w obozie dla ˝o∏nierzy polskich pod
Kownem. Po zaledwie dwutygodniowym w nim pobycie zosta∏ z niego zwolniony i wyjecha∏ do Wilna. Poniewa˝ przed rozpocz´ciem dzia∏aƒ wojennych by∏
mieszkaƒcem stolicy, uzyska∏ zgod´ w∏adz radzieckich na przejazd na tereny okupowane przez Niemców23.
Gorzuchowski – podobnie jak inni ludzie nauki – mimo trwajàcej wojny nie
by∏ oboj´tny wobec inicjatyw polskich w∏adz podziemnych w sprawie kszta∏cenia m∏odzie˝y. Dlatego przyjà∏ zaproszenie znajomych profesorów i naczelnika
ds. szkolnictwa Zarzàdu Miejskiego Warszawy Kazimierza Piernackiego na zebranie kadry sto∏ecznych szkó∏ wy˝szych. Z ramienia w∏adz Polski podziemnej
organizatorem tych dzia∏aƒ by∏ póêniejszy minister oÊwiaty w Tymczasowym
Rzàdzie JednoÊci Narodowej Czes∏aw Wycech24. Podczas spotkania omówiono
stron´ organizacyjnà powo∏ywanych do ˝ycia tajnych szkó∏ wy˝szych. Prof.
Gorzuchowski podjà∏ si´ zorganizowania i prowadzenia Wy˝szej Szko∏y Nauk
Kolonialnych. Zosta∏ wyznaczony na jej kierownika, którà to funkcj´ pe∏ni∏ a˝
do wybuchu powstania warszawskiego. Celem szko∏y by∏o przygotowanie kadry,
która by∏aby zdolna w przysz∏oÊci zajàç si´ sprawami kolonialnymi. Wi´kszoÊç
s∏uchaczy instytutu stanowili cz∏onkowie radykalnej prawicowej organizacji
„Miecz i P∏ug”25. Poza tym nauk´ podj´li tam mi´dzy innymi cz∏onkowie PPS
i Zwiàzku Strzeleckiego. W dost´pnej literaturze przedmiotu nie ma danych na
temat istnienia wspomnianej szko∏y, jednak informacje takie poda∏ profesor
w zeznaniach sk∏adanych podczas Êledztwa oraz w ankiecie personalnej znajdujàcej si´ w dokumentacji Uniwersytetu ¸ódzkiego26.
21
H. Zins, Afryka i Europa. Od piramid egipskich do Polaków w Afryce Wschodniej, Warszawa
2001, s. 197.
22
Ibidem.
23
AWL, WSR w ¸odzi, t. 1, k. 11, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 18 XI 1946 r. oraz IPN¸,
Akta WUBP w ¸odzi, 12/2055, t. 1, k. 104–105, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 18 XI 1946 r.
24
AWL, WSR w ¸odzi, t. 1, k. 11, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego z 18 XI 1946 r.
25
Szerzej na temat tej organizacji zob. B. Chrzanowski, „Miecz i P∏ug”: Zjednoczone Organizacje
Ruchu „Miecz i P∏ug” na Pomorzu w latach okupacji niemieckiej 1939–1945, Toruƒ 1997.
26
Zob. np. W. Bartoszewski, Tajne studia uniwersyteckie w Polsce pod okupacjà niemieckà
(1939–1945), „Bibliotekarz” 1964, nr 11, s. 322–330; S. Datner, Tajne szko∏y akademickie w Warszawie, „Pokolenia” 1967, nr 1, s. 41–53; W. Kowalenko, Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w latach 1940–1944, Poznaƒ 1946; J. Kaêmierska, Szkolnictwo warszawskie w latach 1939–1944,
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Gorzuchowski realizowa∏ si´ nie tylko w pracy dydaktycznej. Od 1942 r.
dzia∏a∏ równie˝ w nielegalnej organizacji niepodleg∏oÊciowej pod nazwà Zwiàzek
Strzelecki, pod dowództwem p∏k. Józefa Tunguza-ZawiÊlaka. Pe∏ni∏ w niej funkcj´ referenta kulturalno-oÊwiatowego przy Komendzie G∏ównej zwiàzku27. Do
sierpnia 1944 r. zajmowa∏ g∏ównie prowadzeniem na ró˝norodnych kursach
wyk∏adów z geografii oraz anga˝owa∏ wyk∏adowców socjologii. Podjà∏ si´ zadaƒ,
w których móg∏ najlepiej wykorzystaç posiadanà wiedz´. Poza tym wspomniane
kursy mia∏y nie tylko dostarczaç m∏odzie˝y wiadomoÊci merytorycznych, ale
równie˝ wychowywaç m∏ode pokolenie w duchu patriotyzmu.
1 sierpnia 1944 r. z rozkazu p∏k. Tunguza-ZawiÊlaka uda∏ si´ na Prag´, a stamtàd pojecha∏ na Mokotów. Nie zdà˝y∏ ju˝ wróciç – na Mokotowie zasta∏ go
wybuch powstania warszawskiego. Po trzynastodniowych walkach uda∏o mu si´
wraz z dwoma kolegami wydostaç z okupowanej stolicy. Zatrzyma∏ si´ w Zalesiu pod Warszawà, a nast´pnie wyjecha∏ do Cz´stochowy. Tam zamieszka∏ do
16 stycznia 1945 r., kiedy do miasta wkroczy∏a Armia Czerwona i Wojsko Polskie. W Cz´stochowie znów zajà∏ si´ tajnym nauczaniem – zorganizowa∏ Wy˝szà
Szko∏´ Handlowà i zosta∏ jej kierownikiem naukowym28.
Kilka tygodni po zakoƒczeniu drugiej wojny Êwiatowej Gorzuchowski powróci∏ do Warszawy. Ponownie zajà∏ si´ pracà dydaktycznà. Od 1 paêdziernika
1945 r. rozpoczà∏ prac´ na Wydziale Geografii Uniwersytetu ¸ódzkiego29 oraz
w filii warszawskiej Szko∏y G∏ównej Handlowej w ¸odzi. Poczàtkowo mieszka∏
jeszcze w stolicy i doje˝d˝a∏ na zaj´cia do ¸odzi, dopiero w paêdzierniku 1946 r.
przeniós∏ si´ tam na sta∏e. Zamieszka∏ przy ul. Narutowicza 75 b.
W listopadzie 1945 r. prof. Gorzuchowski wstàpi∏ do WiN, zwerbowany
przez Józefa Rybickiego – prezesa Obszaru Centralnego WiN. Na potrzeby konspiracyjne przyjà∏ pseudonim „Salwator”. Dzia∏a∏ w podziemiu do 10 listopada
1946 r., do chwili aresztowania. Jego g∏ównym zadaniem by∏o zbieranie informacji w swoim Êrodowisku oraz przygotowywanie ekspertyz naukowych.
Uzyskane wiadomoÊci przekazywa∏ – w formie pisemnej – Zbigniewowi Zakrzewskiemu „Bryle” – szefowi wywiadu Okr´gu ¸ódzkiego WiN30. Opracowania te
zawiera∏y informacje dotyczàce sytuacji spo∏eczno-politycznej w Polsce oraz
nastrojów wÊród m∏odzie˝y akademickiej w ¸odzi31.
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Warszawa 1980; Niezwyci´˝ona szko∏a. Tajne nauczanie w czasie okupacji na terenie Okr´gu
Szkolnego Warszawskiego, Warszawa 1947; T. Wojeƒski, Organizacja tajnego nauczania w okresie okupacji, s. 9–23; C. Wycech, Z dziejów tajnej oÊwiaty w latach okupacji 1939–1944,Warszawa 1964.
27
Zwiàzek Strzelecki by∏ kontynuacjà przedwojennego pi∏sudczykowskiego zwiàzku o tej samej nazwie. W czasie okupacji podporzàdkowa∏ si´ AK. Ostatnim przedwojennym komendantem by∏
p∏k Józef Tunguz-ZawiÊlak.
28
AWL, WSR w ¸odzi, Sr. 8/47, t. 1, k. 10, W∏asnor´cznie spisane zeznanie prof. S. Gorzuchowskiego z listopada 1946 r.
29
AU¸, Akta osobowe, 699, ˚yciorys S. Gorzuchowskiego.
30
Zob. M. Michalik, Zbigniew Zakrzewski (1917–1947) [w:] Konspiracja i opór spo∏eczny...,
s. 548–551 oraz idem, Zbigniew Zakrzewski „Bry∏a” (Szkic biograficzny), „Zeszyty Historyczne
WiN-u” nr 7, 1995, s. 41–57.
31
IPN¸, Akta WUBP w ¸odzi, Pf 12/2055, t. 1, k. 76, Protokó∏ przes∏uchania podejrzanego-oskar˝onego Stanis∏awa Gorzuchowskiego z 3 XII 1946 r.
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Oprócz prowadzenia pracy dydaktycznej oraz naukowej prof. Gorzuchowski od kwietnia do listopada 1946 r. by∏ cz∏onkiem Mieszanej Komisji Delimitacyjnej Polsko-Radzieckiej, która zajmowa∏a si´ wyznaczaniem granicy
wschodniej. Profesor pracowa∏ na odcinku od miejscowoÊci Krynki w kierunku pó∏nocnym a˝ do Suwa∏k jako przewodniczàcy odcinka VI. W tym czasie
musia∏ cieszyç si´ jeszcze zaufaniem w∏adz, gdy˝ w przeciwnym razie nie otrzyma∏by tak odpowiedzialnego zadania. Wykonujàc powierzone mu obowiàzki,
mia∏ dost´p do materia∏ów stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà. Móg∏ równie˝
swobodnie przekraczaç granic´ na wyznaczanym odcinku i poruszaç si´ w strefie nadgranicznej, co by∏o szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia s∏u˝b
wywiadowczych WiN. Od listopada 1945 r. do czerwca 1946 r. przekazywa∏
wywiadowi WiN dokumenty: wewn´trzne instrukcje i zarzàdzenia komisji, jej
sk∏ad, a tak˝e sk∏ad osobowy i rozlokowanie polskich jednostek wojskowych
na granicy z ZSRR32. Te ostatnie informacje mog∏y byç szczególnie przydatne
do przerzucania by∏ych oddzia∏ów poakowskich z dawnych Kresów Wschodnich na Bia∏ostocczyzn´.
Do zatrzymania prof. Gorzuchowskiego dosz∏o po wczeÊniejszych aresztowaniach cz∏onków WiN. Zeznania z∏o˝one przez Czes∏awa Stachur´ i siostry Borowskie spowodowa∏y, ˝e w ich mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej zosta∏ za∏o˝ony
„kocio∏”. Funkcjonariusze UB aresztowali wtedy mi´dzy innymi Kazimierza
Grend´33. Kilka dni póêniej, 18 listopada 1946 r. – na podstawie jego zeznaƒ
i zebranych wczeÊniej przez Urzàd Bezpieczeƒstwa informacji – zatrzymano równie˝ prof. Gorzuchowskiego.
W Êledztwie profesor poczàtkowo zaprzecza∏, ˝e zna∏ Grend´ jeszcze przed
jego zatrudnieniem na Wydziale Geografii U¸. W czasie przes∏uchaƒ ujawniono
jego rol´ w przekazywaniu informacji o rozlokowaniu wojska na granicy polsko-radzieckiej, a tak˝e innych danych, w których posiadanie wszed∏, b´dàc cz∏onkiem Komisji Delimitacyjnej. PoÊród ró˝norodnych dokumentów winowskich
przej´tych przez UB znalaz∏y si´ równie˝ opracowania dotyczàce sytuacji gospodarczo-politycznej w Polsce, napisane przez prof. Gorzuchowskiego na potrzeby
dzia∏alnoÊci politycznej WiN za granicà34.
Okaza∏o si´ równie˝, ˝e by∏ on obserwowany na uczelni. W materia∏ach UB
znajduje si´ donos napisany przez studentk´, ukrywajàcà si´ pod pseudonimem
„Nieugi´ta”, w którym wyrazi∏a ona swojà pochlebnà opini´ o sposobie prowadzenia przez profesora wyk∏adów, ale jednoczeÊnie skrytykowa∏a jego zachowanie wobec studentów35.
Âledztwo trwa∏o wprawdzie doÊç krótko, ale by∏o intensywne. Funkcjonariusze s∏u˝by bezpieczeƒstwa bowiem sprawnie zebrali wystarczajàcà liczb´ dowodów na antypaƒstwowà dzia∏alnoÊç oskar˝onych. Rozprawa odby∏a si´ 13 stycznia 1947 r. w siedzibie Wojskowego Sàdu Rejonowego w ¸odzi. Obroƒcami byli
adwokaci: Jan Moskwa, Józef Litwin, Ignacy Bara i Ludwik Szczerbiƒski. Dwa
dni póêniej – 15 stycznia – sàd w sk∏adzie: pp∏k Bronis∏aw Ochnio (przewodni32
33
34
35

AWL,WSR w ¸odzi, Sr. 8/47, t. 1, k. 189, Akt oskar˝enia z 22 XII 1946 r.
Ibidem, k. 1, Akt zatrzymania.
Ibidem, t. 3.
IPN¸, Akta WUBP w ¸odzi, Pf 12/2055, t. 1, k. 170, Agenturalne doniesienie z 19 VI 1948 r.
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czàcy rozprawy), por. Wac∏aw Bohatyrewicz (cz∏onek sàdu) i kpt. Anna Landau
(∏awnik) wyda∏ wyrok w sprawie kierownictwa Okr´gu ¸ódê WiN.
Profesor Gorzuchowski zosta∏ skazany na pi´ç lat pozbawienia wolnoÊci
z utratà praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na dwa lata za
przynale˝noÊç do nielegalnej organizacji WiN. Odpowiada∏ równie˝ za dzia∏anie
na szkod´ paƒstwa – przekazywanie dokumentów stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà. W tej samej sprawie zostali skazani: Kazimierz Grenda i Zbigniew
Zakrzewski – obaj na kar´ Êmierci, Zygmunt Markiewicz i Walenty Zora na 10 lat
pozbawienia wolnoÊci36.
Najwy˝szy Sàd Wojskowy w Warszawie decyzjà z 28 lutego 1947 r. zastosowa∏ wobec Kazimierza Grendy ustaw´ o amnestii37 i zmniejszy∏ orzeczonà kar´
Êmierci do 15 lat pozbawienia wolnoÊci. W stosunku do pozosta∏ych skazanych
sàd utrzyma∏ wyrok w mocy.
Rozbicie I Zarzàdu G∏ównego WiN oraz struktur lokalnych w Okr´gu ¸ódzkim zosta∏o wykorzystane do kszta∏towania w opinii spo∏eczeƒstwa negatywnego stosunku do organizacji podziemnych. W artyku∏ach prasowych pojawi∏y si´
relacje z rozpraw i fragmenty zeznaƒ Jana Rzepeckiego i Antoniego Sanojcy38.
Lokalna prasa sporo uwagi poÊwi´ci∏a procesowi sióstr Borowskich, Pisarskiego
i Uzwija39. W relacjach dotyczàcych procesu komendy Okr´gu ¸ódzkiego WiN
g∏ówny nacisk po∏o˝ono na fakt, ˝e Grenda i Gorzuchowski byli pracownikami
Uniwersytetu ¸ódzkiego, ludêmi wykszta∏conymi, którzy rzekomo za pieniàdze
prowadzili dzia∏alnoÊç skierowanà przeciwko ludowej ojczyênie. Markiewicz zaÊ
swoim post´powaniem potwierdza∏ – zdaniem w∏adz – wrogie nastawienie PSL
do panujàcego ustroju40.
Sprawa prof. Gorzuchowskiego nie mog∏a pozostaç niezauwa˝ona w Êrodowisku naukowym oraz na Uniwersytecie ¸ódzkim. Omówiono jà na posiedzeniu
M.R. Bombicki, AK i WiN przed sàdami specjalnymi, Poznaƒ 1993, s. 212–218; Proces Zarzàdu
Okr´gu ¸ódzkiego WiN w styczniu 1947 r. (najwa˝niejsze dokumenty), oprac. M. Michalik, „Zeszyty Historyczne WiN-u” nr 7, 1995, s. 211–226; III Zarzàd G∏ówny WiN. Akt oskar˝enia [w:] Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, Wroc∏aw 1999, t. 6, cz. 1, s. 313–433; Wyrok Wojskowego Sàdu Rejonowego w Warszawie z dnia 27 grudnia 1947 r. Znak akt Sr. 1476/47 [w:] ibidem,
s. 433–476.
37
DzU, rok 1947, nr 20, poz. 78.
38
W s∏u˝bie obcego wywiadu. Cz∏onkowie komendy WiN-u zeznajà przed sàdem w Warszawie,
„Dziennik ¸ódzki”, 9 I 1947; Cz∏onkowie G∏ównej Komendy WiN, „Dziennik ¸ódzki”, 14 I 1947;
Dalsze zeznania oskar˝onych ujawniajà szczegó∏y zbrodniczej dzia∏alnoÊci g∏ównej komendy WiN,
„Dziennik ¸ódzki”, 16 I 1947.
39
Cz∏onkowie wywiadu WiN na ∏awie oskar˝onych, „G∏os Robotniczy”, 14 II 1947; Wyrok na
szpiegów z WiN, „G∏os Robotniczy”, 19 II 1947; ¸àczniczka szefa wywiadu WiN – Zakrzewskiego
przed sàdem, „Dziennik ¸ódzki”, 10 II 1947; Wspó∏pracownicy szefa wywiadu WiN – Zakrzewskiego skazani, „Dziennik ¸ódzki”, 20 II 1947.
40
Najemni oszczercy, szpiedzy i dywersanci. ¸ódzki sztab WiN – wspó∏pracujàcy z PSL – stanà∏
przed sàdem, „G∏os Robotniczy”, 14 I 1947; Wyrok na ∏ódzki sztab WiN-u. Dwa wyroki Êmierci,
„G∏os Robotniczy”, 17 I 1947; Wyrok na szpiegów z WiN, „G∏os Robotniczy”, 19 I 1947; Komenda WiN w ¸odzi zlikwidowana, „Dziennik ¸ódzki”, 31 XII 1946; Wyroki Êmierci i d∏ugoletniego
wi´zienia zapad∏y w procesie ∏ódzkiej komendy WiN-u. Profesor Gorzuchowski skazany na 5 lat wi´zienia, „Dziennik ¸ódzki”, 16 I 1947; Siostrzeniec Walerego S∏awka i profesor Uniwersytetu ¸ódzkiego w komendzie ∏ódzkiej organizacji WiN, „G∏os Ludu”, 15 I 1947; Wyrok w procesie ∏ódzkiej
komendy WiN, „G∏os Ludu”, 16 I 1947.
36
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Senatu Akademickiego uczelni. Rektor prof. Tadeusz Kotarbiƒski zreferowa∏
znane mu informacje oraz rozmow´, którà odby∏ z aresztowanym w wi´zieniu
przy ul. Sterlinga w ¸odzi41.
Sprawa aresztowania Gorzuchowskiego powróci∏a na forum obrad Senatu U¸
dwa miesiàce póêniej. W zwiàzku z tym, ˝e 22 lutego 1947 r. Sejm Ustawodawczy og∏osi∏ ustaw´ o amnestii i wielu wi´êniom politycznym zmniejszono wyroki, zaistnia∏a mo˝liwoÊç starania si´ o z∏agodzenie kary. Senat uczelni na posiedzeniu, które odby∏o si´ w marcu tego roku, jednog∏oÊnie podjà∏ uchwa∏´, aby
zwróciç si´ do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w ¸odzi z proÊbà o zastosowanie wobec prof. Gorzuchowskiego prezydenckiego aktu ∏aski42. Rektor U¸ wystosowa∏ proÊb´ do prezydenta Boles∏awa Bieruta43. PodkreÊlajàc rol´ i zas∏ugi
profesora jako jednego z nielicznych w Polsce specjalistów w dziedzinie antropogeografii, cieszàcego si´ s∏awà o mi´dzynarodowym znaczeniu, oraz autora 24 prac
naukowych44, wnioskowa∏ o przedterminowe zwolnienie go z wi´zienia.
RównoczeÊnie jednak ze wzgl´du na orzeczony prawomocny wyrok oraz d∏ugoterminowe odbywanie kary w∏adze uczelni – zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami – zadecydowa∏y o zwolnieniu prof. Gorzuchowskiego z dniem 11 marca
1947 r. z obowiàzków pe∏nionych na Uniwersytecie ¸ódzkim45.
Los profesora nie by∏ oboj´tny tak˝e studentom. M∏odzie˝ uniwersytecka wys∏a∏a do Boles∏awa Bieruta proÊb´ o zwrócenie mu wolnoÊci. Pod pismem zebrano trzy tysiàce podpisów studentów ró˝nych kierunków i roczników Uniwersytetu ¸ódzkiego. Ten spontaniczny akt odwagi ze strony m∏odych ludzi, którzy
nie obawiali si´ wstawiaç za napi´tnowanym przez w∏adze wyk∏adowcà i jednoczeÊnie dzia∏aczem nielegalnej organizacji niepodleg∏oÊciowej, wart jest szczególnej uwagi46.
AU¸, Protoko∏y posiedzeƒ Senatu Akademickiego U¸ 1945/46–1949/50, Protokó∏ nr 5 z dn.
9 stycznia 1947 r. W biografiach autorstwa Ma∏gorzaty Jakubiak oraz Jana Woleƒskiego nie ma potwierdzenia informacji o interwencjach prof. Kotarbiƒskiego w Urz´dzie Bezpieczeƒstwa w sprawie
prof. Gorzuchowskiego lub studentów U¸ aresztowanych za dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà.
42
Ibidem, Protokó∏ nr 8 z dn. 5 marca 1947 r.
43
AWL, WSR w ¸odzi, Sr. 8/47, t. 2, k. 292, Do Prezydenta Krajowej Rady Narodowej ob. Boles∏awa Bieruta.
44
S. Gorzuchowski jest autorem m.in. publikacji: Paƒstwa Wschodnio-Ba∏tyckie (Litwa, ¸otwa,
Estonia), Warszawa 1933; Pó∏wysep Apeniƒski, Warszawa 1937, t. 4, cz. 2; Pó∏wysep Iberyjski (Hiszpania i Portugalia), Warszawa 1933.
45
AU¸, Akta osobowe, 699, ˚yciorys S. Gorzuchowskiego.
46
Wspomniany dokument warto przytoczyç w ca∏oÊci: „M∏odzie˝ akademicka Uniwersytetu ¸ódzkiego przy∏àcza si´ do petycji Senatu Akademickiego naszej uczelni i prosi obywatela Prezydenta
o skorzystanie z prawa ∏aski w stosunku do wyk∏adowcy antropogeografii i geografii gospodarczej
Polski na U¸, prof. dr. Stanis∏awa Gorzuchowskiego, skazanego wyrokiem Rejonowego Sàdu Wojskowego w ¸odzi na 5 lat wi´zienia. Umo˝liwienie prof. Gorzuchowskiemu powrotu do normalnej
pracy b´dzie mia∏o dla naszej uczelni powa˝ne znaczenie. Obecnie m∏odzie˝ akademicka napotyka
na du˝e trudnoÊci w studiach na skutek nieobsadzenia katedry antropogeografii i geografii gospodarczej Polski. My – m∏odzie˝ akademicka U¸ – jesteÊmy przekonani, ˝e obywatel Prezydent ustosunkuje si´ pozytywnie do naszej proÊby i aktem ∏aski pozwoli wróciç prof. dr. Gorzuchowskiemu
do normalnego ˝ycia i naprawiç pope∏nione b∏´dy przez twórczà prac´ naukowà i intensywnà dzia∏alnoÊç pedagogicznà na U¸. ProÊba niniejsza jest poparta trzema tysiàcami dobrowolnie z∏o˝onych
podpisów” – AWL, WSR w ¸odzi, Sr. 8/47, t. 2, k. 293, Do Prezydenta RP obywatela Boles∏awa
Bieruta, 5 marca 1947 r.
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Proces prof. Stanis∏awa Gorzuchowskiego przed WSR w ¸odzi
Profesor Gorzuchowski ze swej strony wnioskowa∏ o udzielenie mu warunkowej przerwy w odbywaniu kary ze wzgl´du na pogarszajàcy si´ stan zdrowia.
Pismo w tej sprawie trafi∏o do prokuratora Czes∏awa Szpàdrowskiego, ówczesnego szefa Wydzia∏u Karnego Departamentu S∏u˝by SprawiedliwoÊci MON. Ten
zwróci∏ si´ do ∏ódzkiej Prokuratury Rejonowej o nades∏anie opinii i orzeczenia
lekarskiego dotyczàcego Gorzuchowskiego47. Podj´te starania nie przynios∏y jednak oczekiwanego rezultatu. W aktach nie ma niestety dokumentacji medycznej,
dlatego nie mo˝na stwierdziç, jak zosta∏ oceniony stan zdrowia profesora. Ostatecznie w∏adze sàdowe wyda∏y decyzj´, ˝e mo˝e on nadal odbywaç kar´, pozosta∏ wi´c w wi´zieniu. Mo˝liwe, ˝e odmow´ t´ potraktowano jako „kar´ dodatkowà”, Gorzuchowski bowiem nie doczeka∏ koƒca wyroku. Zmar∏ we Wronkach
22 marca 1948 r. na zapalenie p∏uc48.

Joanna ˚elazko (ur. 1973) – historyk, absolwent Uniwersytetu ¸ódzkiego.
Zajmuje si´ problematykà powojennej konspiracji niepodleg∏oÊciowej oraz
funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwoÊci w okresie stalinowskim. Publikowa∏a na ∏amach „Biuletynu Okr´gowej KÂZpNP w ¸odzi” oraz „Biuletynu
Instytutu Pami´ci Narodowej”. Jest autorkà biogramów w wydawnictwie Konspiracja i opór spo∏eczny w Polsce 1944–1956. S∏ownik biograficzny (Kraków–Warszawa–Wroc∏aw 2002). Pracuje w Oddziale Biura Edukacji Publicznej
Instytutu Pami´ci Narodowej w ¸odzi.
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Ibidem, t. 2, k. 337, Do Szefa Wojskowego Sàdu Rejonowego w ¸odzi, 3 czerwca 1947 r.
Ibidem, t. 2, k. 362, Do Wojskowego Sàdu Rejonowego w ¸odzi, 6 kwietnia 1948 r.

