WYROKI ŚMIERCI
W STANIE WOJENNYM
Po wprowadzeniu stanu wojennego doszło do wielu zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Rozszerzono kompetencje prokuratury i sądownictwa wojskowego1 . Wprowadzono tryb przyspieszony i doraźny. Zaostrzono sankcje karne. Wobec działaczy „Solidarności” i opozycji, którzy nie zaprzestali swej działalności po 13
grudnia, stosowano nierzadko drakońskie sankcje (nagłaśniane zresztą skrupulatnie przez rządową propagandę). Przystąpiono również
do rozprawy z prawdziwymi i urojonymi szpiegami.
Według danych Wydziału Administracyjnego KC PZPR, nadzorującego z ramienia partii
wymiar sprawiedliwości, od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. na karę śmierci skazano trzy osoby. Dane te są jednak nieprecyzyjne, gdyż na karę śmierci skazano wtedy co
najmniej sześć osób. Byli to Zdzisław Najder, Zdzisław Rurarz i Romuald Spasowski, Waldemar Mazurkiewicz2, Jerzy Sumiński3 i Henryk Bogulak4.Wszystkie wyroki zapadły pod nieobecność oskarżonych w kraju, w trybie zaocznym. W pierwszych trzech przypadkach miały
one przede wszystkim (jeśli nie wyłącznie) charakter polityczny.
Więcej miejsca warto poświęcić głównym skazanym – Najderowi, Rurarzowi i Spasowskiemu). Kim byli i czym zasłużyli na tak surowe potraktowanie przez socjalistyczny wymiar
sprawiedliwości? Najder był działaczem opozycji, natomiast Rurarz i Spasowski polskimi
dyplomatami. Łączyło ich to, że wszyscy po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego poprosili o azyl na Zachodzie.
Zdzisław Najder, wybitny literaturoznawca, autor monografii J. Conrada-Korzeniowskiego, od dawna był związany z opozycją. Współzakładał Polskie Porozumienie Niepodległościowe, był członkiem i doradcą NSZZ „Solidarność”. Wyjechał w listopadzie 1981 r. do
Anglii. Do kraju nie wrócił, uprzedzony przez władze brytyjskie, że jest poszukiwany przez
władze PRL. W styczniu 1982 r. uzyskał azyl polityczny, a w kwietniu tego roku objął stanowisko dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 28 maja Sąd Warszawskiego Okręgu
Wojskowego skazał go na karę śmierci za... szpiegostwo. Warto w tym miejscu przytoczyć
fragment uzasadnienia wyroku: „Obiektywnie stwierdzić należy, że nie ma dowodów na to,
że osk[arżony] Najder współpracował z wywiadem amerykańskim od 25 lat, choć praktycznie nie jest to wykluczone”. Wyrok ten został uchylony w 1989 r. W lutym 1990 r. Najder
powrócił do kraju.
Zdzisław Rurarz był z kolei wieloletnim pracownikiem polskiej dyplomacji i... współpracownikiem peerelowskiego wywiadu, a w latach 1971–1972 doradcą ekonomicznym
I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka. W lutym 1981 r. został mianowany ambasadorem
PRL w Japonii. Kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego, 23 grudnia 1981 r., opuścił
ambasadę i poprosił władze amerykańskie o azyl polityczny. Szkody spowodowane „dezercją” Rurarza tak podsumowało polskie MSW: „Informacje przekazane przez Z. Rurarza przedstawicielom władz japońskich, a następnie amerykańskim służbom specjalnym, jego wy-
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1
Jurysdykcji wojskowej zostały poddane „najgroźniejsze” przestępstwa, do których zaliczono m.in. przestępstwa przeciw podstawowym interesom politycznym i gospodarczym PRL oraz
niektóre przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Sądy wojskowe rozpatrywały też m.in.
sprawy o działania podejmowane w celu osłabienia obronności PRL czy rozpowszechnianie wiadomości mogących osłabić obronność kraju.
2
Waldemar Mazurkiewicz był nie tylko pracownikiem stałego przedstawicielstwa PRL przy
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, ale też wieloletnim funkcjonariuszem SB
(pracownikiem Biura Śledczego i Biura Szyfrów) wykorzystywanym do pracy na Zachodzie jako
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powiedzi w Kongresie USA oraz w czasie spotkań w ośrodkach antypolskich, wystąpienia
radiowo-telewizyjne i wywiady prasowe przynoszą niepowetowane szkody polityczne i gospodarcze, godzą w najbardziej żywotne interesy PRL, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa”. Trudno się temu dziwić, skoro były ambasador przekazał Amerykanom
sporo informacji na temat ówczesnej sytuacji w Polsce – ujawnił między innymi znane mu
szczegóły przygotowań do stanu wojennego (na przykład poinformował o zamiarze jego
wprowadzenia już w marcu 1981 r.). Rok po ucieczce (16 grudnia 1982 r.) został skazany
przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci za zdradę. W lutym 1990 r.
na mocy amnestii ten sam sąd złagodził wyrok do 25 lat więzienia. W maju tego roku,
w wyniku rewizji nadzwyczajnej prokuratora generalnego, Sąd Najwyższy stwierdził, że nie
było wystarczających dowodów do oskarżenia i skazania Rurarza.
Rurarz nie był jednak pierwszym ambasadorem PRL, który „zdezerterował” po
13 grudnia 1981 r. Kilka dni wcześniej (20 grudnia 1981 r.) uczynił to inny wielokrotny
ambasador PRL, Romuald Spasowski, sprawujący wówczas swą funkcję w Waszyngtonie.
Kilka miesięcy później (28 sierpnia 1982 r.) został skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego
Okręgu Wojskowego na karę 15 lat pozbawienia wolności. Dlaczego w jego przypadku
wyrok był tak „łagodny”? Otóż, jak podała prasa (na przykład „Trybuna Ludu”) w dzień po
jego ucieczce: „Od pewnego czasu R. Spasowski cierpiał na okresowe stany depresji,
w związku z czym został on odwołany do kraju”. Nie wypadało zatem skazywać go na karę
śmierci, a przynajmniej nie od razu. Jednak „akt zdrady zasługujący na powszechną pogardę i potępienie” popełniony przez „rzekomego patriotycznego kontestatora”, który „za judaszowe srebrniki wyrzekł się swej ojczyzny” (jak grzmiał 21 grudnia 1981 r. na konferencji
prasowej w Interpressie rzecznik prasowy MSZ5) został odpowiednio ukarany. W wyniku
rewizji Naczelnej Prokuratury Wojskowej Izba Wojskowa Sądu Najwyższego 4 października
1982 r. skazała Spasowskiego na karę śmierci. Podobnie jak w przypadku Rurarza, w lutym
1990 r. na mocy amnestii Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego złagodził ten wyrok do
25 lat więzienia, a kilka miesięcy później (26 listopada 1990 r.) w wyniku rewizji nadzwyczajnej prokuratora generalnego Spasowski został uniewinniony przez Sąd Najwyższy.
Tak na marginesie warto zastanowić się, dlaczego wysocy, wieloletni urzędnicy państwowi, jak Rurarz i Spasowski, zdecydowali się „zdezerterować” i poprosić o azyl polityczny.
Wbrew peerelowskiej propagandzie niewątpliwie nie zdecydowały o tym względy finansowe. I nie zmienia tego fakt, że obaj mieli zostać odwołani w najbliższym czasie ze swych
funkcji. Każdy, kto pamięta PRL, zdaje sobie sprawę, że obaj byli ludźmi wręcz zamożnymi6,
oczywiście jak na ówczesne czasy. Dużo bardziej prawdopodobne wydaje się, że, jak twierdzili sami zainteresowani, ich decyzja była efektem wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Notabene „zdrajca” Spasowski przed śmiercią7 utworzył fundację w celu udzielania
pomocy młodym Polakom studiującym w USA zagadnienia etyki i moralności.
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szyfrant. Jego zdrada spowodowała konieczność zmiany systemu szyfrowego PRL w łączności
z zagranicą. Na karę śmierci został skazany w 1982 r. O wyroku poinformowała w krótkiej notatce prasa 12 maja 1982 r. (zob. np. „Trybuna Ludu”).
3
Jerzy Sumiński, oficer kontrwywiadu wojskowego, zdezerterował w czerwcu 1981 r. Przekazał Amerykanom wiele cennych danych (m.in. na temat wywiadu polskiego w Niemczech). Został
skazany 7 lutego 1982 r. przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego. Zob. Informator o osobach skazanych za szpiegostwo w latach 1944–1984, Lublin 1994, s. 124.
4
Henryk Bogulak, kierowca w MSW wykorzystywany przez wywiad podczas akcji zagranicznych. Skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 10 marca 1983 r. na karę 25 lat więzienia. 10 maja 1983 r. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego zmieniła wyrok na karę śmierci. Zob.
Informator o osobach..., s. 351. Bogulak i Mazurkiewicz „sprzedali” wywiadowi zachodniemu
około stu pracowników polskiego wywiadu i kontrwywiadu.
5
Całość wypowiedzi rzecznika prasowego MSZ Andrzeja Konopackiego znajduje się w pierwszym tomie publikacji Stenogramy z konferencji prasowych w Centrum Interpress 13 XII 1981–
–31 VII 1984, Warszawa 1985, s. 32–33.
6
W chwili obecnej rodzina Romualda Spasowskiego próbuje odzyskać skonfiskowane w latach osiemdziesiątych mienie (m.in. dom w Milanówku i mieszkania w Warszawie).
7
Zmarł 9 VIII 1995 r. w Oakton (Wirginia).
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