komentarze historyczne

Wojciech Trębacz, IPN Wrocław

Wrocławska gilotyna
Początki więzienia sięgają lat dziewięćdziesiątych XIX wieku.
Wiadomo, że w latach 1917–1919 uwięziona tu była Róża Luksemburg,
a później jej towarzysze z Komunistycznej Partii Niemiec. Niesławna
kariera więzienia przy Kletschkaustrasse zaczęła się z chwilą wybuchu II wojny światowej. Nie chodzi tu tylko o zmianę szyldu
(z więzienia śledczego i dla młodzieży przemianowano je na więzienie karne), ale o fakt, że na Kleczkowskiej ścinano ludzi. Od 1939 r.
działała tam gilotyna wrocławskiego gestapo.
Był to jeden z kilku samodzielnych zakładów egzekucyjnych – Strafgefängnis Breslau
(więzienie karne dla okręgu OLG – Oberlandesgericht Breslau), który szybko zyskał sobie
ponurą sławę. Gdy 6 listopada 1939 r. w Krakowie, po „wykładzie” pułkownika Müllera, aresztowano profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej,
to właśnie Kleczkowska stała się dla nich etapem w drodze do obozu koncentracyjnego
w Sachsenhausen.
Ponurą kartę z dziejów więzienia, dotyczącą gilotynowania więźniów, ujawnił po raz
pierwszy prof. Karol Jonca w 1960 r., prezentując na łamach tygodnika „Polityka” wyniki badań opartych na analizie zachowanych poniemieckich ksiąg zgonów znajdujących się
we wrocławskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Publikacja ta zainspirowała historyków do
dalszych poszukiwań archiwalnych, które wzbogaciły w istotny sposób pierwotny, suchy
materiał statystyczny i wyjaśniły okoliczności tracenia więźniów polskich, czeskich, francuskich, niemieckich, rosyjskich, ukraińskich, a nawet Hiszpanów, obywateli Jugosławii
i Włochów. Potwierdzeniem użycia gilotyny, która zastąpiła katowski topór, stał się zapis
„Tod durch Enthauptung” (śmierć przez ścięcie) lub „Enthauptung” (ścięcie). Śledztwa w tej
sprawie prowadziła również w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu.
Ofiarami wrocławskiej gilotyny były przede wszystkim osoby skazane przez powszechne
sądy karne, aczkolwiek znane są również przypadki stracenia osób skazanych przez sądy wojskowe. Wyroki śmierci podlegające egzekucji przy ul. Kleczkowskiej były orzekane przez:
Trybunał Narodowy, senaty karne Wyższych Sądów Krajowych we Wrocławiu i Poznaniu,
sądy specjalne we Wrocławiu, Katowicach, Częstochowie, Krakowie i Lwowie oraz sądy
wojskowe – komendantury miasta Wrocławia i dywizji zapasowej nr 148 w Gliwicach.
Ostatnich egzekucji na więźniach dokonano zaledwie na kilka godzin przed wkroczeniem
wojsk sowieckich do miasta, w niedzielę 6 maja 1945 r. Więźniów tym razem nie ścięto, lecz
K. Jonca, Gilotyna wrocławskiego Gestapo, „Polityka” 1960, nr 46.
B. Fijałkowska, K. Jonca, A. Konieczny, Hitlerowskie więzienie karne we Wrocławiu (Strafgefängnis Breslau) w latach 1939–1945, Wrocław 1986, s. 8–9.

Według niektórych opracowań bilans egzekucji zamknął się liczbą 869 ofiar razem z osobami
rozstrzelanymi w dniu ewakuacji więzienia, za: B. Fijałkowska, K. Jonca, A. Konieczny, op. cit., s. 24.
Według A. Kurka w latach 1939–1945 stracono tutaj co najmniej 1085 osób.

B. Fijałkowska, K. Jonca, A. Konieczny, Hitlerowskie..., s. 10.
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Wówczas zabrano długą pelerynę katowską koloru bordo z szerokim kołnierzem zakrywającym
ramiona, beret z tego samego materiału oraz inne akcesoria. Obok gilotyny znaleziono też szubienicę,
umocowaną do muru budynku więziennego, i metalowe ramię, pod którym znajdowała się kwadratowa gruba blacha zapadająca się przy uruchomieniu wahadłowej metalowej rączki (za: B. Fijałkowska,
K. Jonca, A. Konieczny, Hitlerowskie..., s. 23–24).
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rozstrzelano. Oprawcom zależało na pośpiechu, a specjalny kanał spływowy dla
krwi w miejscu egzekucji zapchany był
ściętymi głowami. Fakt ten potwierdza
Józef Marszałek, jeden z pierwszych
funkcjonariuszy zakładu karnego przy
ul. Kleczkowskiej, który wspominał:
„W ostatnich dniach wojny, tuż przed
kapitulacją, oprawcy niemieccy wyprowadzili z cel około czterdziestu obywateli czechosłowackich, którzy byli
trzymani pod zarzutem przynależności
do partyzantki, ustawili ich na brzegu
basenu [przeciwpożarowego] napełnionego wodą i rozstrzelali. Zabitych i rannych wrzucano do basenu, a palaczowi
kotłowni, który również był Czechem,
kazano zasypywać konających gorącym
żużlem. Palacz ten przeżył wojnę”.
We wrocławskim więzieniu przy
ul. Kleczkowskiej nie ginęli kryminaliści, przynajmniej nie w powszechnie
przyjętym pojęciu tej kategorii przestępców. Na przykład 27 listopada 1942
r. ścięto ekspedientkę Wandę DaczkowOstrze ręcznej gilotyny ze zbiorów
ską za oblanie mlekiem Niemki. Istniawrocławskiego Arsenału
ły próby zachowania w tajemnicy części
informacji o egzekucjach tak, by nie dotarły one do rodzin skazanych. Niektóre personalia
opatrzone były dopiskiem „Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości Rzeszy z 6. III.
1943 r. IVa 998/439 dokonywanie wglądu i udzielanie informacji względnie odpisów metryk zgonów dopuszczalne jest tylko za zgodą Ministra Sprawiedliwości Rzeszy”. Taka
adnotacja znalazła się m.in. przy dokumentach Louisa Schmidta, burmistrza Brukseli, zakatowanego przez gestapo we Wrocławiu, i wielu zgilotynowanych członków francuskiego
ruchu oporu.
Już w lipcu 1945 r. oryginalną elektryczną gilotynę zabrała z miasta grupa oficerów
sowieckich i polskich. Józef Marszałek wspomina: „Na wolnym powietrzu przy oddziale
pierwszym B, obok trupiarni, stała zamontowana gilotyna […] przypuszczalnie w sierpniu 1945 r. przybyła grupa oficerów i żołnierzy radzieckich, którzy załadowali gilotynę na
samochód ciężarowy i wywieźli. Pomagałem ładować ją na samochód”. Do dziś stanowi
ona eksponat w muzeum ofiar faszyzmu w Witebsku. Gilotyna elektryczna nie była jednak
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jedyną w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej. Oprócz niej Niemcy używali również gilotyny
ręcznej, a jej ostrze zachowało się i stanowi obecnie ważny nabytek muzealny wrocławskiego Arsenału.
Wszystko o gilotynie
Przekazy mówią, że gilotyna znana była w Czechach już w XIII wieku, a od XIV
wieku w całej Europie. W wiekach XIV–XVI w Anglii znana pod nazwą maid, we
Francji i we Włoszech – mannaja, w Niemczech – Diele. Nazwa jednakże pochodzi od
nazwiska lekarza dr. Josepha Ignace’a Guillotina, który w czasie rewolucji francuskiej,
dążąc do złagodzenia cierpień skazanym, złożył w Zgromadzeniu Ustawodawczym
wniosek w sprawie wprowadzenia jednolitego sposobu wykonywania kary śmierci.
Po zaopiniowaniu projektu przez chirurga A. Louisa i Akademię Chirurgiczną gilotyna została ustawowo wprowadzona w 1792 r., zyskując z czasem miano „brzytwy narodowej”. Początkowo nazywana była louissette, następnie guillotine (mimo protestów
samego Guillotina). Co prawda, właściwym twórcą tego narzędzia egzekucji był mieszkający we Francji niemiecki konstruktor fortepianów Tobias Schmidt.
Jeśli chodzi o Niemcy hitlerowskie, w październiku 1935 r. minister sprawiedliwości Rzeszy Franz Gürtner unormował wszelkie kwestie związane z wykonywaniem
kary śmierci. Rozporządzenie z 22 października 1935 r. określało, że wykonywanie
kary śmierci odbywa się przez ścięcie toporem lub gilotyną oraz, w wypadkach szczególnych, regulowanych ustawą z 29 marca 1933 r., przez powieszenie. Wybór narzędzia
egzekucji uzależniono od możliwości jej wykonywania, wyroki zaś miały być wykonywane w więzieniu położonym w tym samym okręgu. Natomiast 14 października 1936 r.
Hitler wydał Gürtnerowi polecenie, aby do wykonywania egzekucji używać wyłącznie
gilotyny (rozporządzenie Gürtnera z 28 grudnia 1936 r.).
Ostatnia egzekucja przy użyciu gilotyny w Europie odbyła się w 1977 r. we Francji.
Następnie kara śmierci została zawieszona. Ostateczny zaś kres karierze gilotyny położyło francuskie Zgromadzenie Narodowe, uchwalając 18 września 1981 r. ustawę
o zniesieniu kary śmierci.
M. Kober, Sposoby wykonywania kary śmierci w dawnych czasach, „Prawo i Życie”,
nr 9 (1777), wrzesień 2000.
W okresie okupacji i po wojnie skazańców we wrocławskim więzieniu wyprowadzano
tym samym korytarzem, przez te same drzwi. Jedyną różnicą, jaką można dostrzec w samej
technicznej stronie wykorzystania placu więziennego przy ulicy Kleczkowskiej, jest to, że
do końca wojny Niemcy ścinali więźniów za pomocą gilotyny stojącej po lewej stronie od
wejścia na plac, tuż obok zewnętrznej ściany pawilonu, po wojnie zaś skazańców prowadzono na prawo od drzwi, pod mur przylegający do ulicy Kraszewskiego, i rozstrzeliwano.
Często w sposób niezgodny nawet z wydanymi przez władze komunistyczne instrukcjami.
Obydwa miejsca dzieliło zaledwie kilka metrów.
K. Szwagrzyk, Straceni na Dolnym Śląsku 1945–1956, Wrocław–Rzeszów 2002, s. 29–30.
Pismo Naczelnego Prokuratora Wojskowego do Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 16
IX 1946 r., za: ibidem, s. 172–173.
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W rezultacie istnienie gilotyny we wrocławskim więzieniu pozostało w świadomości
społecznej po zakończeniu działań wojennych i zaczęło obrastać w liczne mity. We Wrocławiu znana jest sprawa porucznika Mieczysława Bujaka. Z relacji matki, która nie mogąc
uwierzyć w śmierć syna, doprowadziła do odkopania zwłok, wynika, że por. Bujaka pochowano boso w mundurze oficerskim, bez dystynkcji. Przez wiele lat wierzono w ścięcie go
na gilotynie, używanej do końca wojny przez hitlerowców: w trumnie odnaleziono zwłoki bez głowy. Tłumaczą to okoliczności, w jakich wykonywano wyroki śmierci. Lekarz
więzienny z Jeleniej Góry, uczestniczący 19 stycznia 1949 r. w egzekucji innego żołnierza
Wojska Polskiego, w protokole badania pośmiertnego stwierdził: „Poza zniszczeniem kości
czaszki i tkanki mózgowej zmian ani żadnych obrażeń na ciele (zwłokach zmarłego) nie
stwierdzono. Śmierć nastąpiła na skutek wyroku przez rozstrzelanie”10. Identyczna treść
Mieczysław Bujak (1926–1951) „Gryf”, powstaniec warszawski, żołnierz oddziałów partyzanckich AK-WiN i 3. Armii USA, ppor. WP. 30 VIII 1951 r. rozstrzelany w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej na skutek wyroku Wojskowego Sądu Okręgowego. Zarzucano mu udział w działaniach
partyzanckich WiN, gromadzenie broni i amunicji, „agitację antypaństwową” wśród podchorążych
i „działalność szpiegowską”.

K. Szwagrzyk, Straceni..., s. 27–29.
10
AIPN Wr 1/126, akta nadzoru Adolfa Mulicy vel Konstantego Jodzia vel Pawła Wasilewskiego.
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List pożegnalny Franciszka Kaczmarka, ściętego przez hitlerowców 8 października 1942 r.
„Umieram jako Polak. Nie żałuję życia własnego, żal mi tylko Was. Droga żono,
córko Lodziu, Was synowie Hieronimie, Zdzisławie, Stefanie i Marysiu, oraz drogich
mi bliskich sercu wnuków [...] Ginę wspólnie z trzema Poznaniakami. Chcę pozostać
w waszych wspomnieniach jako godny mąż, ojciec i dziadek. Drogie dzieci pamiętajcie
o matce i bądźcie takimi jakimi was wychowałem a moje wskazówki niech wam przyświecą w życiu”.
(Franciszek Kaczmarek, ur. 14 IX 1884 r. w Synowicach, pow. Środa Wielkopolska.
Przyczyną aresztowania, a następnie zgilotynowania, był fakt przynależności do organizacji podziemnej na terenie Poznania, której był komendantem. OKBZH we Wrocławiu,
OKWr S.72/71 w zbiorach OBUiAD IPN we Wrocławiu).
Z listu pożegnalnego Jana Fiuta, zastrzelonego przez komunistów 7 marca 1949 r.:
„Kochana żono. Piszę do Ciebie ostatni list. Dziś kończę swoje Życie na ziemi, ale
umrę z wiarą w lepsze jutro. Przyjąłem Komunię świętą – może Pan Bóg przebaczy mi
moje grzechy. Proszę cię najdroższa żono – przebacz mi i Ty za pewne moje niedociągnięcia rodzinne, za to, że nie dałem ci ciepła rodzinnego, jak do męża należy. Przebacz
mi, módl się i chowaj Januszka, aby był dobrym Polakiem. Ja zginę, ale duch mój będzie między wami. Wybacz, nie mogę więcej pisać, bo nerwy nie wytrzymują tego.
Pociesz matkę, niech się nie martwi. Kończę, całuję Cię wraz z całą rodziną”.
(Cyt. za: K. Szwagrzyk, Golgota Wrocławska 1945–1956, Wrocław 1996, s. 708–
–709. Jan Fiut vel Jan Sadurski, ur. 25 III 1924 r. we wsi Grodziszów, pow. Kraśnik, woj.
lubelskie. W latach 1945–1946 członek oddziału Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.
W 1948 r. z Antonim Tomiałojcem założyli we Wrocławiu grupę konspiracyjną związaną ze Zrzeszeniem WiN).
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widnieje w protokole innej egzekucji, wykonanej w 1949 r. na Kazimierzu Pawłowskim11.
O gilotynie jako narzędziu do wykonywania niektórych wyroków śmierci w więzieniu przy
ul. Kleczkowskiej po zakończeniu wojny zeznawał na początku lat dziewięćdziesiątych naoczny świadek egzekucji ks. Jan Skiba12.
Ostateczne wyjaśnienie okoliczności śmierci por. Bujaka nastąpiło w wyniku ekshumacji
jego szczątków przeprowadzonej 10 kwietnia 2006 r. przez pracowników Oddziałowego Biura
Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu. Stwierdzono, że wyrok śmierci na por. Bujaku został
wykonany w sposób „katyński” – niezgodnie nawet z ówcześnie obowiązującym prawem13
– przez bezpośrednie przyłożenie lufy do głowy skazańca. Taki strzał najczęściej powodował
jej kompletne zniszczenie. W tym wypadku zniszczona została twarzoczaszka, co prawdopodobnie było powodem makabrycznego wrażenia, jakie odniosła matka por. Bujaka14.
Zarówno hitlerowcy, jak i komuniści w okresie stalinowskim zwłoki osób straconych
przekazywali do specjalistycznych zakładów, gdzie służyły często do badań medycznych
i ćwiczeń praktycznych, bez powiadamiania rodzin. Znamienna jest historia Antoniego Wodyńskiego, którego szczątki służyły jako pomoce dydaktyczne w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Kliniki Uniwersyteckiej we Wrocławiu15. W okresie powojennym obowiązywał
bowiem zakaz wydawania zwłok rodzinie zmarłego lub straconego, co było niezgodne nawet z przepisami ówczesnego prawa. W liście do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z 23
sierpnia 1958 r. żona Tadeusza Kopiczaka, straconego w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej
w lipcu 1950 r., pisała: „[Mąż] został skazany przez Sąd Wojewódzki na karę śmierci i dotychczas nic mi nie wiadomo o jego losie, co się z nim stało. Po upływie tylu lat powinnam
o tym od Władzy Ludowej [dostać] wiadomość, uważam, że jest obowiązkowe powiadomić
żonę i dziecko. Za okupacji byłam jeszcze młoda, ale pamiętam, że wróg nasz powiadamiał
rodziny o zaginionych. Zwracam się o powiadomienie, czy wyrok został wykonany, czy
[mąż] został ułaskawiony”.

AIPN Wr 1/127, akta nadzoru Kazimierza Pawłowskiego.
K. Szwagrzyk, Straceni..., s. 28–29.
13
Idem, Wykonywanie egzekucji w Polsce. Zarządzenia i korespondencja z lat 1945–1946 (wybór
dokumentów), „Zeszyty Historyczne WiN”, nr 17, czerwiec 2002.
14
Ten sposób wykonywania wyroków w systemie stalinowskim potwierdził się również w wyniku
innych oględzin poekshumacyjnych wykonanych przez pracowników OBEP IPN we Wrocławiu.
15
Antoni Wodyński (1924–1948) „Odyniec”, nazwisko konspiracyjne Antoni Czarnecki, oficer
Okręgu Białostockiego AK-AKO i Okręgu Wileńskiego AK. 7 VII 1948 r. postrzelony przez funkcjonariuszy wrocławskiego WUBP. 8 VII 1948 r. zmarł w poliklinice WUBP we Wrocławiu. Tego samego
dnia ciało przekazano do Zakładu Anatomii Prawidłowej Kliniki Uniwersyteckiej przy ulicy Chałubińskiego we Wrocławiu, gdzie było przechowywane przez pół roku. 27 I 1949 r. oddano je do ćwiczeń
studentom I roku medycyny.
11
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