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Wst~p

do r'lk Czytelnik6w publikacja jest kontynuacj'l wydanych
w roku 2008 przez olsztynski Osrodek Badan Naukowych im. Wojciecha K~trzynskiego material6w biograficznych represjonowanych na Warmii
і Mazurach w latach stalinizmu. Niniejszy, drugi tom iyciorysow zawiera 260
szkic6w biograficznych represjonowanych przesiedlenc6w z operacji ,Wisla':
Zasadnicze zalozenia publikacji S'i tozsame z zalozeniami pierwszego tomu,
wyst~puj'l jednak pewne odmiennoki, а niekt6re kwestie wymagaj'l uzupelniaj'lcego komentarza. І tak, ch~ tytule tomu uiyto okreslenia ~~~krai~g",
t~akzy traktowac je jako pewien skr6t myslo~. Ukraincy, stanowi'lcy rzeczywikie absolutn'l wi~kszosc wsr6d przesiedlonych, nie byli jedynymi, kt6rych obj~la operacja nosz'lca wszelkie znamiona odpowiedzialnoki zbiorowej.
Przesiedleniami dotkni~ci zostali takie nieliczni przedstawiciele innych grup
narodowych: Polacy, Lemkowie w wi~kszoki nieidentyfikuj'lcy si~ z ukrainskoki'l, Bojkowie, osoby·z malienstw mieszanych.
Kr6tkie wyjasnienie nalezy si~ takie przyj~tym cezurom chronologicznym.
Pierwsza, rok 1947, nie moze budzic W'ltpliwoki. W6wczas to bowiem miala
miejsce operacja "Wista: przesiedlenia, m.in. na teren Olsztynskiego, а takie
pierwsze zatrzymania, aresztowania і procesy przed Wojskowym S'ldem Rejonowym w Olsztynie. Podobnie oczywista wydaje si~ cezura koncowa - syщbo
liczny Pazdziernik '56, kt6ry przyni6sl polityczny przelom. Choc dzis wyparty
z potocznej swiadomoki historycznej przez inne miesi'lce polskiego kalendarza, stanowil kres stalinolecia. W swiadomoki przesiedlonych w ramach operacji ,Wisla" stopniowo p~kaly okowy strachu, konczyl si~ "czas nieistnienia~
Teraz mogli juz glosno wykrzyczec doznane ро przesiedleniu szykany, krzywdy, а takie i'ldac bezwzgl~dnego prawa powrotu na stare miejsce zamieszkania.
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na fali politycznych przemian powolano do іусіа Ukrainskie Towarzystwo
Spoleczno-Kulturalne (Ukrajinske Suspilno-Kulturne Towarystwo) z zadaniem
utrzymania і upowszechniania kultury, wspierania oswiaty, oiywienia ukrainskiego іусіа narodowego. Jego organem stal si~ dwutygodnik (potem tygodnik)
"Nasze Slowo" wydawany w j~zyku ukrainskim od 15 czerwca 1956 r. І rzecz
niebagatelna: w6wczas to wladze odstё}pily ostatecznie od dotychczasowych
pr6b asymilacji Ukrainc6w w spoleczenstwie polskim.
Ро 1955 r. w wi~zieniach pozostawalo jeszcze 32 Ukrainc6w. Na ich los
wielki wplyw miala ustawa о amnestii uchwalona 27 kwietnia 1956 r., kt6ra
lagodzila wyroki jui zmniejszone (na podstawie ustawy z 22listopada 1952 r.),
а со najwainiejsze: obejmowala takie skazanych rzeczywistych, aktywnych
czlonk6w Ukrainskiej Powstanczej Armii і Organizacji Ukrainskich Nacjonalist6w. W 1956 і 1957 r. wolnosc odzyskalo 29 os6b; w wi~zieniu pozostawalo
jui tylko trzech skazanych. Ostatni OSC}dzony przez olsztyПski WSR odzyskal
wolnosc З stycznia 1959 r.

W HISTORIOGRAFII polskiej kwestia powojennych stosunkow polsko-ukrainskich, w tym takie polityczno-wojskowo-administracyjnej operacji "Wisla" і jej skutk6w, przedstawiona zostala w miar~ wyczerpujё}CO. Wskazac tu
naleiy przede wszystkim na fundamentalne wydawnictwa zr6dlowe: Eugeniusza МіsіІу 1 , seri~ wydawnicц Polska і Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych ХХ Wieku. Nieznane dokumenty z archiw6w sluib specjalnych2 oraz
przedsi~wzi~cia edytorskie Romana Drozda і Igora Hatagidf.
Godzi. si~ talr.Ze wspomniec о organizowanych z7nicjatywy Swiatowego
Zwiё}Zku Zolnierzy АК і Zwiё}Zku Ukrainc6w w Polsce seminariach "Polska
- Ukraina: trudne pytania': kt6rych plon opublikowano w dziesi~ciu woluminach4. Sposr6d opracowan monograficznych, zawierajё}cych bogatё} literatur~
przedmiotu, wymienic naleiy przede wszystkim publikacje ро roku 1989: pra-
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Akcja "Wisla". Dokumenty, oprac. Eugeniusz Misito, Warszawa 1993; Repatriacja czy
deportacja. Przesiedlenie Ukrainc6w z Polski do USRR 1944-1946, red. Eugeniusz Misilo, t. 1:
Dokumenty 1944-1945, t. 2: Dokumenty 1946, Warszawa 1996-1999.
1
Przede wszystkim tomy drugi: Przesiedlenia Polakow і Ukrainc6w 1944-1946, Warszawa-Кijow 2000, oraz piiJty: Akcja .Wisla" 1947, Warszawa-Кijow 2006.
3
Roman Drozd, Ukrainska Powstancza Armia. Dokumenty- struktury, Warszawa 1998;
Roman Drozd, Igor Halagida, Ukraincy w Polsce 1944-1989. W walce о toisamosc (Dokumenty
і materialy), Warszawa 1999.
4
Polska- Ukraina: trudne pytania, t. 1-10, Warszawa 1997-2003.

ее Grzegorza MotykP, opublikowan~ w ramach serii "Konferencje IPN" Аkсй
"Wisla" 6, prace Andrzeja Leona Sowy7 oraz Ewy і Wladyslawa Siemaszk6w8.
W wymiarze regionalnym zagadnienie przesiedlonej w ramach operacji ,"Wisla" spoleczno5ci bardzo dlugo pozostawalo na uboczu badan naukowych, mimo
іе ludnosc ta w koncu 1947 r.- kiedy sfinalizowano w rzeczywis~o5ci przymusowe osadnictwo- stanowHa 9,6% og6lu mieszkanc6w wojew6dztwa olsztynskiego9. Kwestia ta nieobecna byla zar6wno w literaturze naukowej, jak і popularnonaukowej. Со prawda w 1956 r. na lamach prasy olsztynskiej znalazla pewne
odbicie szeroko poj~ta tzw. kwestia ukrainska 10, ale p6iniej, wraz ze "stabilizacj('
ukladu politycznego, ponownie "odeszla" w zapomnienie. Dopiero w 1965 r.
ukazalo si~ pierwsze opracowanie nosz~ce wszelkie znamiona pracy naukowej.
Byla to wydana w nakladzie zaledwie 250 egzemplarzy p6ltoraarkuszowa broszura Mieczyslawa Winnickiego opublikowana przez Osrodek Badan Naukowych
im. Wojciecha K~trzynskiego 11 • Niebawem, w 1971 r. w serii "Rozprawy і Ма5

Grzegorz Motyka, Tak bylo w Bieszczadach. Walki polsko-ukrainskie 1943-1948, Warszawa 1999; idem, Ukrainska partyzaпtka 1942-1960. Dzialalпosc Orgaпizacji Nacjoпalistow
Ukrainskich і Ukrainskiej Powstanczej Armii, Warszawa 2006.
6
Akcja "Wisla", pod red. Jana Pisulinskiego, Warszawa 2003, а tu przede wszystkim bardzo
istotne rozwazania Andrzeja L. Sowy, Akcja "Wisla" w polskiej historiograjii - aktualпe problemy
badawcze.
7
Andrzej L. Sowa, Stosuпki polsko-ukrainskie 1939-1947. Zarys problematyki, Кrak6w 1998.
8
Wtadystaw Siemaszko і Ewa Siemaszko, Ludobojstwo dоkопапе przez пacjoпalistow ukrainskich па ludпosci polskiej Wolyпia 1939-1945, t. 1-2, Warszawa 2000. Poprzedzita j~ praca J6zefa
Turowskiego і Wladystawa Siemaszki, Zbrodпie пacjoпalistow ukrainskich dоkопапе па ludпosci
polskiej па Wolyniu 1939-1945, Warszawa 1990. Na uwag~. mimo wszystko, zastuguje tez monografia ukrainskiego uczonego Ihora Iljuszyna, UPA і АК. Konjlikt w zachodniej Ukrainie (19391945), przekl. Katarzyna Kotyilska, Anna Lazar, red. nauk. Igor Halagida, Warszawa 2009.
9
Stanislaw Zyromski, Procesy migracyjne w wojewodztwie olsztynskim w latach 1945-1949,
Olsztyn 1971, s. 97, tab. 22.
10
W 1956 r. opublikowano w prasie olsztynskiej 18 material6w publicystycznych odnosz~cych si~ bezposrednio do sytuacji Ukrainc6w na Warmii і Mazurach, w nast~pnym roku
juz tylko 10 (Joanna Dyminska-Kuchar, Kwestia ukrainska na lamach prasy polskiej w latach
1952-1957, Torun 2002, mps pracy magisterskiej, Zaoczne Studium Bibliotekoznawstwa і Informacji Naukowej Uniwersytetu Mikolaja Kopernika w Toruniu). Wspomniec tu warto artykuly: Janusza Brylinskiego і Wlodzimicrza Maminskiego, Zapiski z jednego powiatu. О rzecz
istotn9 w sprawie ukrainskiej, Glos Olsztynski, 1956, nr 218; Ekscesy antyukrainskie w Lelkowie,
Warmia і Mazury, 1956, nr 12; Edwarda Martuszewskiego, Wobec akcji "W", Warmia і Mazury,
1956, nr З; Zbigniewa Nowackiego, Ludzie z akcji "W", Rzeczywistosc [tygodniowy dodatek do
Glosu Olsztynskiego], 1956, nr 11.
11
Mieczyslaw Winnicki, Osadnictwo ludnosci ukrainskiej w wojewodztwie olsztynskim,

terialy" tegoz Osrodka ukazalo si~ studium Stanislawa Zyromskiego 12 , zawieraj~ce niezwykle istotne ustalenia dotycцce olsztyilskiego osadnictwa w ramach
akcji ,Wista': Jednak dopiero ро przelomie roku 1989, kiedy wi~kszosc barier
politycznych zostala obalona, pocz~ pojawiac si~ nowe publikacje swiadcцce
о podejmowanych badaniach. Wymienic tu nalezy przede wszystkim pionierskie
eseje Igora Hrywny13 oraz opublikowane w tomie pierwszym serii wydawniczej
"Studia Olsztyilskie" Towarzystwa Naukowego і Osrodka Badan Naukowych im.
Wojciecha K~trzynskiego rozprawy о charakterze socjologicznym 14. Pr6bami
calokiowego uj~cia problemu byly monografie Romana Drozda 15, Igora Halagidy16 - jakkolwiek dotyczyly calosciowej problematyki ukramskiej na Ziemiach
Zachodnich і P6lnocnych, to znajdujemy w nich liczne odniesienia regionalne,
olsztyilskie. Najnowsz~ prac~, sumuj~c~ dotychczasowe badania, jest opublikowana dysertacja Anny Korzeniewskiej-Lasoty17.

10

Olsztyn 1965. Pocz~tkowo mia! to Ьус artykut zamieszczony w "Komunikatach Mazursko-Warminskich': ale naklad kwartalnika (750 egzemplarzy) wydawa! si~ cenzurze nazbyt wysoki,
dlatego tez zdecydowano si~ na opublikowanie go w formie samodzielnej broszury. Na karcie
tytu!owej pracy zamieszczono klauzul~ "do uiytku wewn~trznego~ О wyj~tkowoki tej publikacji moze swiadczyc fakt, ze w wydanym w 1966 r. w ramach tomu VI "Rocznika Olsztynskiego" zbiorze studi6w Wojewodztwo olsztynskie 1945-1965, poswi~conych powojennym dziejom
Warmii і Mazur, о ludno5ci ukrainskiej traktowa! zaledwie jeden akapit (s. 85) zawieraj~cy cztery zdania! R6wniez dla autor6w wydawanych przez Wydawnictwo .,Pojezierze"licznych monografii miast і powiat6w Warmii і Mazur kwestia ukrainska praktycznie nie istnia!a.
11
S. Zyromski, ор. cit.
13
Igor Hrywna, Mпiejszosc ukrainska w wojewodztwie olsztynskim w latach 1947-1970,
Biuletyn Naukowy [Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie], 1990, nr 2; idem, Rok pierwszy, Borussia, 1991, nr 1.
14
Toisamosc kulturowa spoleczenstwa Warmii і Mazur, pod red. Bozeny Domagaty і Andrzeja Saksona, Olsztyn 1998; tu m.in. studia Bo:Zeny ВеЬу, Юeruпek przemiaп toisamosci kulturowej
Ukraincow па Warmii і Mazurach; Tomasza Marciniaka, Ukraincy wschodпich Mazur. lstпieпie
realпe, оЬеспоsс symboliczпa; Jaros!awa Moskatyka, Kosci6l greckokatolicki па Warmii і Mazurach;
Igora Hrywny, іусіе spoleczпo-kulturalпe Ukrainc6w па Warmii і Mazurach (ten ostatni Ьу! rozwini~ciem wczesniej sformu!owanych tez w cytowanym wy:Zej opracowaniu Mпiejszosc ukrainska
w wojew6dztwie olsztyfzskim ... ).
15
Roman Drozd, Droga па Zach6d. Osadпictwo ludпosci ukrainskiej па ziemiach zachodпich і р6lпоспусh Polski w ramach akcji "Wisla", Warszawa 1997; idem, Polityka wladz wobec
ludпosci ukrainskiej w Polsce w latach 1944-1989, Warszawa 2001.
16
Igor Hatagida, Ukraincy па zachodпich і р6lпоспусh ziemiach Polski 1947-1957, Warszawa
2002; idem, Prowokacja "Zeпona". Geneza, przebieg і skutki operacji МВР о kryptonimie "С-1"
przeciwko banderowskiejfrakcji OUN і wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), Warszawa 2005.
17
Anna Korzeniewska-Lasota, Ukraincy па Warmii і Mazurach w latach 1947-1970, Ol-
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istnienia tak bogatej literatury przedmiotu zb~dne wydaje si~ bliisze
ро drugiej wojnie swiatowej. Jednakie Czytelnikom dalekim od tej problematyki naleiy si~ choc kilka sl6w wprowadzenia lub raczej przypomnienia faktografii dotycцcej przebiegu operacji ,,Wisla"
oraz warunk6w іусіа przesiedlonych na terenach Polski p6lnocnej і zachodniej.
26 lipca 1944 r., jeszcze przed notyfikacj~ formalnego uznania Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego przez rz~d ZSRR, podpisany zostal uklad
graniczny. Ро roku 1944 w granicach Polski, choc znacznie okrojonej z ziem
wschodnich, pozostawalo r~ad 650 tys. tzw. Rusin6w. 9 wrzesnia 1944 r.
w Lublinie podpisany zostal przez Edwarda Os6bk~- Morawskiego і Nikit~ S.
Chruszczowa uklad mi~dzy PKWN а Ukrainsk~ Socjalistyczn~ Republik~ Radzieck~ reguluj~cy kwestie dobrowolnego transferu Polak6w і Zyd6w oraz ich
rodzin (obywateli Polski sprzed 17 wrzesnia 1939 r.) z Ukrainy, а z Polski do
ZSRR ludno5ci ukrainskiej. W umowie о wymianie ludno5ci jednoznacznie
stwierdzano dobrowolnosc przesiedlenia і zastrzegano: "przymus nie moie Ьус
stosowany ani bezposrednio, ani posrednio': W praktyce bardzo szybko zanikla jakakolwiek dobrowolnosc wyjazd6w na ogarni~t~ powojennym glodem
Ukrain~ і o_~_?~kc'a rz br а charakter rz uso ~,h
d3>ortac~ kt6rym zdecydowany op6r stawiala Ukrainska Powstancza Armia,
zyskuj~c w6wczas spor~ doz~ poparcia spolecznego 18 • Ludnosc cywilna chronila si~ w lasach. W6wczas tei rozpocz~l si~ proces- kontynuowany w trakcie operacji "Wisla" - dobrowolnego przenoszenia metryk do Kosciola rzymskokatolickiego. Ukraincy, z pozytywnym najcz~sciej skutkiem, starali si~ tei
u proboszcz6w parafii rzymskokatolickich о fikcyjne metryki poswiadczaj~ce
wyznanie rzymskokatolickie, со w powszechnym przekonaniu mialo ich chronic przed wyw6zk~ (wyznanie utoisamiano z narodowo5ci~). Duchowni wielokrotnie pomagali Ukraincom і nie chodzilo bynajmniej о zwi~kszenie "stanu
posiadania" Ko5ciola rzymskokatolickiego 19 •
sztyn 2008 (zob. recenzj~ pracy pi6ra Jarostawa Syrnyka zamieszczon~ w Echach Przeszto5ci,
2008, t. 9, ss. 376-387).
18
Ро wysiedleniach do ZSRR poparcie to zdecydowanie spadto. Wedtug dow6dztwa UPA
"ludnosc ukrainska chce przede wszystkim spokoju. Ograbiona, zrujnowana, sterroryzowana,
chce odpocz~c. chce wr6cic do normalnych zasad gospodarowania" - Grzegorz Motyka, Ukrainska partyzantka 1942-1960, s. 583.
19
Nie byto to zwi~zane z ..wykorzystywaniem ci~zkiej sytuacji grekokatolik6w': Dokumenty te "w iadnym wypadku nie oznaczaty zmiany przynaleznosci wyznaniowej, ani nie zobowi~
zywaty do praktykowania w Ko5ciele rzymskokatolickim" - Stanistaw St~pien, Akcja "Wisla".
Propozycje do podrrcznik6w szkolnych і material6w pomocniczych dla nauczycieli, w: Akcja "Wisla': pod red. Jana Pisulinskiego, ss. 207,208.
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Do 15 pazdziernika 1946 r. wysiedlono z Polski do ZSRR l~cznie ponad
480 tys. Ukrainc6w20 •
Deportacje na radziec~ Ukrain~ nie rozwi~ sytuacji, а strona radziecka nie
godzila si~ na obustronne-przedluzenie ich trwania. SЩd narodzila si~ koncepcja
przesiedlen pozostalej ludnoki z teren6w faktycznego і potencjalnego dzialania
UPA na nowo uzyskane ziemie p6lnocne і zachodnie Polski. Byl to w6wczas, w pojahanskiej Europie, najprostszy і najlatwiejszy (choc nie bez wielu negatywnych
skutk6w) spos6b rozwi~zywania problem6w mniejszoki narodowych ро ustanowieniu nowych granic panstwowych.
29 marca 1947 r., w dzien ро smierci wiceministra obrony narodowej gen.
broni Karola Swierczewskiego pod Baligrodem, w czasie inspekcji sluzbowej
Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PPR "w ramach akcji represji wobec
ludno5ci ukrainskiej" powzi~lo decyzj~ о przesiedleniu і rozproszeniu Ukrainc6w na terenach poniemieckich, teraz nazywanych Ziemiami Odzyskanymi 21 .
R6wnolegle postanowiono о utworzeniu w Jaworznie "przejkiowego obozu
dla podejrzanych Ukrainc6w': Ob6z nosil eufemistyczn~ nazw~ - Centralny
Ob6z Pracy22.
28 kwietnia 1947 r. о godzinie 4 nad ranem rozpocz~la si~ akcja przesiedlencza, kt6ra weszla do historiografii pod nazw~ operacji/akcji "Wisla"23 . Operacja
odbierana byla jako wielka krzywda і niesprawiedliwosc. Przymusowe opuszczenie ojcowizny powodowalo olbrzymi uraz psychiczny. Zdarzalo si~ - jak
raportowal w maju 1947 r. mjr К. Piszczek, zast~pca dow6dcy 7. Dywizji Piechoty do spraw polityczno-wychowawczych- іе "ludnosc, odchodz~c z wiosek
calowala ziemi~, m6wi~c >>~gn~ainska ziemio<~" 24 •
Jak planowano w ,,Instrukcji dotycцcej zasad przesiedlania ludnosci ukrainskiej"25 (а dodac tu od razu nalezy, іе praktyki w wielu wypadkach odbiegaly
in minus od przedstawionych zasad), przesiedleniu podlegaly wszystkie rodzi20

Akcja "Wisla". Dokumenty, s. 17.
Ibidem, dok. 19, s. 65.
22
Zob. Oboz dwoch totalitaryzmow. ]aworzno 1943-1956. Materialy z konferencji naukowej
"Нistoria martyrologii і obozow odosobnienia w ]aworznie w latach 1939-1956", pod red. Kazimierza Miroszewskiego і Zygmunta Wozniczki, wyd. 2, t. 1-2, Jaworzno 2007.
23
Nazwa od specjalnie utworzonej wojskowej Grupy Operacyjnej "Wisla" pod dow6dztwem gen. Stefana Mossora. Akcj~ przesiedlencz~ uzupelnialy zintensyfikowane dzialania ofensywne wobec UPA.
14
Akcja "Wisla", dok. 139, s. 245.
15
Polska і Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych ХХ Wieku. Nieznane dokumenty
z archiwow sluib specjalnych, t. 5: Akcja "Wisla" 1947, dok. 8: Jnstrukcja dotyczqca zasad przesiedlania ludnoJci ukrainskiej, ss. 93-99.
21

ny ukrainskie і tzw. mieszane. ,,Prawo pozostania na miejscu mialy wyl~cznie
rodziny bezwzgl~dnie polskie, odnosnie kt6rych nie ma najmniejszych ·poszlak
wsp6lpracy і sympatyzowania z bandami': Wskazywano przy tym, іе ,,duia ilosc
Ukrainc6w posiada podrobione dowody osobiste, ze wladze administracyjne,
urz~dy gminne і starostwa wydaly duЦ ilosc zaswiadczen о przynaleznoki do
narodowosci polskiej': Dlatego, podkreslano, przy wyl~czaniu z przesiedlenia
rodzin polskich "nalezy kierowac si~ przede wszystkim informacjami zasi~gni~
tymi w UB і Informacji [Wojska Polskiego], w drugiej kolejnoki dowodami
przedwojennymi, na kt6rych zaznaczone jest wyznanie, jak swiadectwa szkolne, ksi~zeczki wojskowe itp. W wypadkach w~tpliwych, trudnych do ustalenia
rozstrzyga przedstawiciel uв·: Zwracano tez uwag~, Ьу przesiedlanym "umozliwic zabranie maksymalnej iloki mienia osobistego, ldad~c nacisk na niezb~dny
sprz~t rolniczy, caly zywy inwentarz oraz ziemioplody. Pozostaly zapas srodk6w
zywnoki systemem kolektywnym przewozic na punkty zaladowcze і na nowych
miejscach zamieszkania rozdzielac pomi~dzy wszystkie rodziny':
Rankiem wojsko otaczalo wies, nast~pnie dawano ludnoki kilka godzin
na spakowanie si~ і pod eskort~ odprowadzano do tzw. pulkowych punkt6w
zbornych, а stamt~d do ,,stacji zaladowczych': Teraz, poprzez ,,punkty przekierowania w Oswi~cimiu і Lublinie", w kt6rych formowano ostatecznie transporty, odchodzily poci~gi .do punkt6w rozdzielczych w Szczecinku, Poznaniu,
Wroclawiu і Olsztynie. Tam "odbywalo si~ kolejne przegrupowanie" і dopiero
w6wczas kierowano transporty do stacji docelowych, gdzie nast~powal ,,wyladunek і rozdzielenie osiedlenc6w do konkretnych miejscowoki': Planowo
podr6z powinna trwac od trzech do pi~ciu dni, ale w rzeczywistoki bywalo, ze
trwala znacznie dluzej 26 • W poszczeg6lnych stacjach docelowych rozpoczynal
si~ dla przesiedlonych nowy rozdzial zycia.
W trakcie operacji "Wisla" z teren6w Krakowskiego, Rzeszowskiego і Lubelszczyzny do konca lipca 1947 r. przesiedlono na ziemie zachodnie і p6lnocne Polski ponad 140 tys. os6b, z tego najwi~cej, Ьо ponad 39%, na Warmi~
і Mazury.
Przesiedlenie ludnoki ukrainskiej oznaczalo dla UPA utrat~ zaplecza, а takie
likwidacj~ cywilnych struktur Organizacji Ukrainskich Nacjonalist6w- wspieranych dobrowolnie b~di pod mniejszym lub wi~kszym przymusem przez Ukrainc6w. Ро zakonczeniu operacji ,Жisla" nast~pila agonia OUN і UPA, dalsza ich
dzialalnosc na tych terenach stala si~ bezcelowa.

26

І.

Hatagida, Ukraincy, s. 34.
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PIERWSZY transport z przesiedlencami przybyl do Olsztyna maja
r. Tu
4
calosc zadan przejmowaly terenowe struktury Panstwowego
Repatriacyjnego27, nie do konca przygotowane logistycznie do tak znacznej operacji.
4

1947

Urz~du

Аі

zadania stawiane przed·nimi przerastaly cz~stokroc ich mozliwoki kadrowe,
materialowe і sprz~towe. Powodowalo to niewyobraialny chaos pot~gowany brakiem kompetencji і koordynacji dzialan poszczeg6lnych ogniw operacji przesiedlenczej, czego skutki przesiedleni odczuwali jako dodatkowe szykany.
Z Olsztyna transporty odchodzily do jedenastu miejscowoki docelowych.
Byty to: Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Gizycko, G6rowo Haweckie, K~trzyn,
Lidzbark Warminski, Mor~g, Pasl~k, Susz і W~gorzewo. SЩd Ukraincy kierowani
byli do miejsc osiedlenia. Cz~sc przesiedlonych, przede wszystkim posiadaj~cy
zwierz~ta poci~gowe, obejmowala indywidualne gospodarstwa rolne, inni, gl6wnie z uwagi na brak dostatecznej liczby samodzielnych gospodarstw і zabudowan
gospodarczych, lokowani byli zbiorowo w pomieszczeniach podworskich, gdzie
wsp6lnie korzystali z calej zachowanej infrastruktury maj~tku, albo tez osiedlano
ich w maj~tkach Panstwowych Nieruchomoki Ziemskich28 .
О ile w pierwszej dekadzie maja 1947 r. do Olsztyna docieraly dziennie
srednio ро dwa transporty licz~ce niewiele ponad 700 os6b, to juz w drugiej
dekadzie w ci~gu dnia przybywalo ро рі~с transport6w z ponad 2700 osobami.
L~cznie w ci~gu maja do Olsztyna przybylo 60 transport6w z 22 551 (38,6%
og6lu) przesiedlencami. W czerwcu і lipcu sytuacja juz со prawda si~ unormowala, а dzienna liczba transport6w nie przekraczala trzech, ale bywalo
і tak, ze jednego dnia trzeba bylo przyj~c srednio ponad tysi~c przesiedlenc6w.
W czerwcu przybylo do Olsztyna 50 transport6w licz~cych 18 044 (30,9%) osoby, а w lipcu 55 transport6w і 17 772 (30,5%) przesiedlenc6w. Ostatni transport
w ramach operacji "Wisla" dotarl 27 lipca 1947 r. 29 Og6ln~ liczb~ przesiedlonych na teren wojew6dztwa olsztynskiego oblicza si~ w przedziale od 55 448 do
58 367 os6b 30 - osiedleni oni zostali na terenie calego wojew6dztwa, najliczniej
Zob. Witold Gieszczyilski, Panstwowy Urz9d Repatriacyjny w osadnictwie па Warmii і Mazurach (1945-1950), Olsztyn 1999; А. Korzeniewska-Lasota, ор. cit., ss. 53-90.
28
Zob. І. Halagida, Ukraincy, ss. 42 і n.
29
Polska і Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych ХХ Wieku. Nieznane dokumenty
z archiwow sluib specjalnych, t. 5, Akcja ,.Wisla" 1947, Komunikaty ministra obrony narodowej
Michala Roli-Zymierskiego о sytuacji operacyjnej і dzialalnoki Grupy Operacyjnej "Wisla~
ss.269,285,329,335,345,351,371,383,389,419,453,463,473,481,487,499,519,525, 543,
551,557,583,603,611,643,649,663.
30
W literaturze przytaczane s~ r6zne wielkoki. Wynika to nie tylko z braku precyzji
w przekazach archiwalnych, czy tez chaosu pierwszych tygodni przesiedlen. Charakterystyczny przyklad: ро dotarciu do Olsztyna w maju 1947 r. transportu R/311 okazalo si~. z.e w do27
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jednak w najmniej dot~d zaludnionych powiatach: braniewskim, Haweckim,
pasl~ck.im, k~trzynskim і w~gorzewsk.im 31 • Ludnosc ukrainska stanowila znЗ::
cz~cy odsetek og6lu ludnosci wiejskiej w tych powiatach. Najwyiszy wskaznik
odnotowano w powiatach Haweckim (33,6% og6lu ludnosci wiejskiej), w~go
rzewskim (31,3%), braniewskim (26,7%), pasl~ckim (23,7%) і bartoszyckim
(22,5%). W skali calego wojew6dztwa wskaznik ten wynosH 13,6%32 •

W

miejscu przyszlo zyc przesiedlonym

nadzwyczaj trudnych
si~, aktywnosci
spolecznej і kulturalnej. Wobec rozbicia Cerkwi greckokatolickiej praktycznie
pozbawieni zostali wsparcia duchowego і opieki religijneГ 3 • Takie materialne

Swarunkach. Ograniczono im mozliwosc przemieszczania
NOWYM

W

kumentach zapisano 297 przesiedlenc6w, tymczasem podczas kontroli doliczono si~ 543 os6b
- wszyscy przybyli legalnie, z kartami przesiedlenczymi (Polska і Ukraina w Latach Trzydziestych-Czterdziestych ХХ Wieku. Nieznane dokumenty z archiw6w sluib specjalnych, t. 5, Akcja
"Wisla" 1947, s. 357}. Autorzy, za przekazami archiwalnymi, cytuj~ liczby dotycцce cцsto r6znych okres6w: przesiedlonych do chwili formalnego zakonczenia operacji (koniec lipca 1947 r.),
inni dodaj~ tei p6zniejsze, dodatkowe osiedlenia na Warmii і Mazurach trwaj~ce do pierwszych
miesi~cy 1948 r.
31
S. Zyromski, ор. cit., s. 96.
32
Ibidem, s. 97. Osiemna5cie lat ро operacji "Wisla" dostrzegano takie korzy5ci, jakie odni6sl w jej wyniku region. Mieczyslaw Winnicki, 6wczesny asystent Stanislawa Tomaszewskiego, 1. sekretarza Komitetu Wojew6dzkiego PZPR w Olsztynie, konstatowal: "Zasiedlenie prawie
wyludnionych powiat6w mialo tez niemale znaczenie ekonomiczne dla wojew6dztwa і panstwa.
Wprawdzie zniszczone, ale jeszcze moiliwe do zamieszkania zabudowania zostaly zabezpieczone
przed dalsц dewastacj~. Ро drugie, tysi~ce hektar6w odlog6w znalazly gospodarza і wla5ciciela.
Byla juz pewnosc, іе przy niewielkiej ротосу panstwa ziemia ta wyda pierwszy plon. Bezspomy
jest wklad przesiedlonej ludno5ci ukrainskiej r6wniez w aktywizacj~ hodowlan~ regionu. Powazne
znaczenie mialo przywiezienie inwentarza iywego: 16 822 krowy, 9765 koni, 24 072 nierogacizny,
со zlikwidowalo klopoty iywno5ciowe samych rolnik6w oraz gwarantowalo wptyw masy towarowej na rynek miejski. Ро trzecie, ludnosc ukrainska zasilala r6wniez sH~ rоЬосц panstwow~
gospodark~ roln~ і lesn~. а wi~c umacniala wpewnej mierze sektor panstwowy na wsi. Zasilala tez
drobny przemysl і rzemioslo wiejskie" - М. Winnicki, ор. cit., s. 24.
33
W 1948 r. w sprawozdaniu Urz~du Wojew6dzkiego w Olsztynie jednoznacznie stwierdzono, іе ludnosc ukrainska "nie zostala jeszcze pod wzgl~dem religijnym zorganizowana': Istnialy со
prawda parafie prawoslawne w Giiycku і Olsztynie, ale w terenie .,Cerkiew prawoslawna nie dysponuje dotychczas iadnym obiektem na cele religijne': І dalej, omawiaj~c sytuacj~ wiemych Cerkwi greckokatolickiej, pisano jednoznacznie: "Urz~d tutejszy, nie chc~c dopu5cic do odnowienia
si~ ruchu ukrainskiego, uniemoiliwil powstanie parafii greckokatolickich, а duchownych oddal
pod obserwacj~ Wojew6dzkiego Urz~du Bezpieczenstwa Publicznego. Problemem grekokatoli-
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warunki bytowania Ukrainc6w byty wi~cej niz zle. Nie zd'}Zywszy zebrac plon6w zasianych czy posadzonych jesieni~ 1946 і wiosn~ 1947 r., teraz borykali
si~ z ogromnymi trudnosciami aprowizacyjnymi. Przywiezione zapasy zywnoki szybko wyczerpaty si~·- jesien 1947 і zima 1948 r. byty wr~cz czasem n~
dzy, а gl6d wielu rodzinom zagl~dal w oczy. Ale nie tylko to. Przydzielone domy
і miejsca zakwaterowania bywaty zdewastowane, cz~sto nie nadawaty si~ do normalnego zamieszkania34•
JednakZe bieda codziennego bytowania nie byla jedynym elementem powoduj~cym stan beznadziei і apatii. Ukraincom przyszlo placic wysok~ cen~
za zbrodnie ludob6jstwa dokonane na ludnoki polskiej Wolynia і Galicji
Wschodniej przez Ukrains~ Powstancz~ Armi~ і ukrainsk~ czern cywiln~. Teraz przesiedlency ponosili odpowiedzialnosc zbiorow~ za wolynskie "czerwone
noce': kt6re zhanbHy nacjonalistyczny ruch ukrainski. Placili za pr6b~ realizowania zbrodniczymi metodami marzen о Samostijnej Ukrainie. І choc operacja "Wisla" nie pozostawala w zadnym zwi~zku przyczynowo-skutkowym ze
zbrodniami wolynskimi roku 1943, to bez w~tpienia relacje z wolyilskich nocy
nieslawy nalozyly si~ na wczesniejsz~ ksenofobi~ і zdecydowaly о powszechnie
negatywnym czy wr~cz wrogim stosunku spoleczenstwa polskiego na ziemiach
nowych wobec przesiedlenc6w z operacji ,Wisla" - postrzeganych na og6l jako
bandyci і krwawi rezuni. Poj~cia "bulbowiec", "banderowiec': "upowiec" czy
wreszcie "Ukrainiec" mialy teraz znaczenie pejoratywne, Ьу nie rzec obelzywe. Ukraincy stali si~ obywatelami drugiej kategorii, ich traum~ przesiedlencz~
і ostracyzm pot~gowaly dodatkowo dzialania represyjne zapocz~tkowane przez
aparat bezpieczenstwa publicznego.

NIEMAL

б przesiedlonych, 5 maja 1947 r. powiatowe

r6wnoczesnie z przybyciem do Olsztyna pierwszego transportu
Urz~dy Bezpieczenstwa Publicznego otrzymaly instrukcj~ dotycz~c~ "podj~cia rozpracowywania" czlonk6w
UPA. W rzeczywistosci spraw~ traktowano niezmiernie szeroko, а tzw. prac~
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k6w zaj~l si~ Kosci6l rzymskokatolicki, przyjmuj~c niezonatych ksi~iy do swego grona і powierzaj~c im ро pewnym przeszkoleniu і nauczeniu laciny, funkcje wikariuszy. Zonaci ksi~ia greckokatoliccy mog~ Ьус r6wniez przeszkoleni і przyj~ci, ale pod warunkiem, іе zony swe pozostawi~
na dawnym miejscu zamieszkania. Wyznawc6w kieruje si~ do ko5ciol6w rzym [sko] -kat[ olickich]"
- Roman Drozd, Igor Halagida, ор. cit., ss. 55, 56; zob. tez Andrzej Kopiczko, Panorama wyznaniowa wojew6dztwa olsztynskiego ро ІІ wojnie swiatowej, w: Toisamosc kulturowa spoleczenstwa
Warmii і Mazur, ss. 38-46; І. Halagida, "Szpieg Watykanu". Kaplan greckokatolicki ks. Bazyli Hrynyk (1896-1977), Warszawa 2008.
34
І. Halagida, Ukraincy, s. 46-48; А. Korzeniewska-Lasota, ор. cit., ss. 61-75.

operacyjn'l obj~to cal'l populacj~ przesiedlonych. W 1948 r. przeprowadzono
wsr6d nich masowe zatrzymania і aresztowania obejmuj'lce setki cz~sto niewinnych os6b 35 • Siano strach. Bezpieczenstwo wszczynalo dochodzenia na podstawie wplywaj'lcych donos6w, niekoniecznie tylko tajnych wsp6lpracownik6w ze
srodowiska przesiedlonych. Delatorami okazywali si~ bowiem SC!Siedzi, blizsi
і dalsi znajomi kieruj'lcy si~ r6znymi pobudkami, prywaщ, zemst'l za faktyczne lub urojone krzywdy doznane jeszcze w stronach rodzinnych. W wyniku
brutalnych form sledztwa uzyskiwano materialy oczekiwane przez sledczych,
niejednokrotnie odlegle od prawdy materialnej, ale wystarczaj'lce, Ьу staly si~
podstaw'l oskarienia і postawienia przed Wojskowym S'ldem Rejonowym.
Bezpieczenstwo scigalo czlonk6w UPA і OUN, zar6wno tych rzeczywistych,
jak і wyimaginowanych. Starano si~ wykryc і unicestwic organizacje, kt6rych
nie bylo. Ро 1947 r. w Olsztynskiem nie istnialy jakiekolwiek mozliwoki podejmowania tego typu dzialan - а przybywaj'lcy na Warmi~ і Mazury czlonkowie
wczesniejszych struktur OUN, UPA dalecy byli od mysli о jakiejkolwiek dzialalnoki podziemnej. W wi~kszosci pozbawieni nadziei na realizacj~ dotychczasowych cel6w, chcieli jui tylko іус w spokoju 36 • W wi~kszoki wypadk6w
nie bylo im to dane, musieli zaplacic za swoj'l przeszlosc.

DRUGI tom iyciorys6w, jak juz wspomniano, zawiera biogramy represjonowanych w latach 1947-1956 przesiedlonych na Warmi~ і Mazury w ramach
operacji "Wisla", а takie przybylych na te tereny w slad za transportami przesiedlenc6w czlonk6w Ukrainskiej Powstanczej Armii, Organizacji Ukrainskich
Nacjonalist6w. Podstawow'l baz'l materialow'l slownika S'l przechowywane
w zbiorach Instytutu Pami~ci Narodowej wt6rne zr6dla proweniencji policyjnej (charakterystyki obiektowe, kwestionariusze osobowe, tzw. karty na czyn
przest~pczy wykonane na podstawie m.in. szcz'ltkowo zachowanych material6w operacyjnych Bezpieczenstwa, akt kontrolno-sledczych), repertoria Wojskowej Prokuratury Rejonowej oraz repertoria і akta procesowe Wojskowego
S'ldu Rejonowego w Olsztynie.

7

35

Wedlug material6w Bezpieczenstwa w pierwszym kwartale 1948 r. zatrzymano 243 osoby:
wstyczniu- 97 (najwi~cej wpowiatach mr~gowskim- 35 і ilaweckim - 27); wlutym- 52 і w marcu kolejne 93 osoby. Spolecznosc ukrainska zostala sterroryzowana (Bohdan l.ukaszewicz, О поw9
Polskf. Z dziejow aparatu bezpieczenstwa і porzlJdku publiczпego па Warmii і Mazurach w latach
1945-1950, Olsztyn 1989, ss. 151, 153, 154, 156; zob. tez R. Drozd, Polityka wladz, s. 87).
36
Zob. szerzej І. Halagida, Ukraincy, ss. 62-65; idem, Operacja ,,zепоп((, ss. 39-43; idem,
Czloпkowie ukrainskiego podziemia па Warmii і Mazurach ро 1947 roku (zarys zagadпieпia),
Echa Przeszlo5ci, 2004, t. 5, ss. 213-234.
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Identycznie jak w tomie pierwszym iyciorysow za kryteria represji przyj~
to pozbawienie wolno5ci za dzialalnosc wymierzon~ przeciwko panstwu lub
uznan~ za tak~ przez Urz~d Bezpieczenstwa Publicznego albo wojskowego prokuratora rejonowego.
Taki sam jest rбwniei zakres terytorialny slownika, tzn. dotyczy represji
doznanych na terenie wojewбdztwa olsztyilskiego w granicach z lat 1946-1950.
Z tego wzgl~du nie uj~to w slowniku aresztowanych со prawda na tym terenie,
ale s~dzonych i/lub skazanych poza Olsztynskiem. І tak np. nie uwzgl~dniono
Wasyla Buski, о ktбrym wspomina bardzo ogбlnikowo w swym emocjonalnym
eseju Igor Hrywna: Busko przybyl wOlsztyilskie рбіn~ jesieni~, "zostal aresztowany podczas рrбЬу zameldowania si~ і skazany na smierc" 37 • Dodajmy zatem,
іе Busko, ps. "Fifak", chociai zatrzymany 2 paidziernika 1947 r. w Olsztynie,
to ро wst~pnych przesluchaniach w WUBP zostal przekazany do dyspozycji lubelskiego Bezpieczenstwa38 • Z tych samych wzgl~dбw zabraklo nazwisk Ukraincбw mieszkaj~cych na Warmii і Mazurach, zwi~zanych od 1948 r. z siatk~
~а Lapinski~oЦ?s. "Zeng_n" 39 •
Przy sporz~dzaniu biogramбw wiele trudno5ci sprawialo ustalenie elementarnych cz~sto faktбw. І tak wielokrotnie w materiale irбdlowym ta sama osoba figuruje pod nazwiskiem spolonizowanym b~di oryginalnym, ukrainskim.
Rбine wersje brzmienia imion і nazwisk represjonowanych oraz ich rodzicбw
powstawaly jui w trakcie pierwszych przesluchan, kiedy to funkcjonariusze
Bezpieczenstwa polonizowali nazwiska, ale tei zapisywali je tak, jak slyszeli,
nie troszcz~c si~ zbytnio о poprawnosc. Те uchybienia byly potem powielane 37
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І.

Hrywna, Rok pierwszy, s. 38.
Wasyl Busko, s. Pawta (ur. 28 sierpnia 1911}, od marca 1946 do wrzesnia 1947 r. w UPA,
w sotni Jana Szymanskiego ps. "Szum': S~dzony byt przez WSR w Lublinie, kt6ry 13 listopada
1947 r. orzekt wobec niego kar~ smierci. Wyrok wykonano 6 grudnia 1947 r. w Zamo5ciu- Indeks
represjonowanych w PRL z powodow politycznych lnstytutu Pami~ci Narodowej (www.ipn.gov.
pUftp.pdf/represjonowani; dost~p: 15 maja 2008 r.).
39
Byli to m.in.: Mikotaj Bojczuk vel Jan Sokotowski (mieszkat w Czarn6wce, pow. giiycki),
Jan Dumka (mieszkaniec Czarn6wki, pow. giiycki; s~dzony w Warszawie), Mikotaj Piwonski vel
Mieczystaw Malinowski (zamieszkaty w PGR Воіе, pow. mr~gowski, skazany w Lublinie), Anna
Siwak (z miejscowosci Wyszowate, pow. giiycki, represjonowana w Warszawie), Jan Zawislak
vel Jan Bielanczuk (mieszkaniec Wilkowa, pow. w~orzewski, skazany przez s~d w Lublinie),
а takie Michal Czajkowski (rolnik w Sterlawkach Wielkich, pow. giiycki), Maria Doroszuk
z d. Lewin і Wladyslaw Makaruk (z miejscowo5ci Wyszowate, pow. giiycki). О likwidacji siatki
Lapinskiego, sledztwie і procesach s~dowych jej czlonk6w zob. І. Halagida, Prowokacja ••Zenona«, s. 241 і n.; Instytut Pami~ci Narodowej, Oddzialowe Biuro Udost~pniania і Archiwizacji
Dokument6w w Bialymstoku, Charakterystyka obiektowa nr 115, sygn. 065/174.
38

podczas rozpraw s~dowych, w materialach wi~ziennych. W rezultacie zdarzalo
si~, іе niepoprawne zapisy trafialy do opracowan. St~d nie istnieje bezwzgl~dna

pewnosc со do brzmienia nazwisk wszystkich represjonowanych. W biogramach jako zasad~ przyj~to podawanie brzmienia nazwisk w formie spolonizowanej. Т~ sam~ regul~ starano si~ stosowac przy pisowni imion (choc zachowano obocznosc imion Bazyli- Wasyl). Mniejszym znieksztakeniom ulegaly
pseudonimy represjonowanych і tam, gdzie to bylo tylko moiliwe, ро weryfikacji, zapisywano je w wersji oryginalnej, ukrainskiej 40 •
W haslach biograficznych zrezygnowano z istotnych informacji dotycz~
cych wyznania represjonowanych, а takie narodowosci 41 • Podyktowane to bylo
niemoiliwoSci~ weryfikacji zapisow wyst~puj~cych w materiale zrodlowym.
Wielu represjonowanych, dysponuj~c poswiadczeniami wyznania rzymskokatolickiego, podawalo, wbrew faktom, narodowosc polsk~, со w ich przeswiadczeniu (najcz~kiej bl~dnym) mialo chronic przed represjami42 •
Daleko id~cej weryfikacji wymagaly wyst~puj~ce w zrodlach okreslenia podzialOw administracyjnych, nazwy miejscowe, і to te zarowno z terenu Polski
poludniowo-wschodniej, jak і dotycz~ce wojewodztwa olsztyilskiego43 •
Kolejn~ kwe~ti~ mog~c~ budzic w~tpliwosci jest poprawnosc nazewnictwa
organizacji ukrainskich, przede wszystkim uiycie nazw UPA і OUN 44 • W zroNieocenione okazaty si~ konsultacje z dr. hab. Igorem Halagid~ z Gdanska, ktoremu w tym
miejscu sktadam jak najserdeczniejsze podzi~kowanie za bezinteresown~ pomoc.
41
Niemozliwe jest w miar~ precyzyjne okre~lenie struktury wyznaniowej przesiedlonych.
Zob. rozwai.ania w tej materii - І. Halagida, Ukraincy, s. 53; А. Kopiczko, ор. cit., ss. 40 і n.
42
Charakterystyczny ЬуІ przypadek Romana Sawuly, ktory w toku sledztwa w Bezpieczenstwie podawal, ze jest rzymskim katolikiem, Polakiem. W protokole rozprawy gl6wnej z 28lutego 1948 r., ktorej przewodniczyl mjr dr Jan Lubaczewski, odnotowano: "Na z~danie przewodnicz<Jcego, Ьу osk[ari.ony] zm6wil pacierz ро polsku, osk[ari.ony] oswiadcza, і.е pacierza
ро polsku nie umie, а tylko ро ukrainsku, gdyi. matka jego jest Ukraink<J" - lnstytut Pami~ci
Narodowej, Delegatura w Olsztynie, sygn. 8/872 (akta procesowe Sr 52/48), k. 39v.
43
Pomocne okazaly si~: Skorowidz miejscowosci Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem
terytorialnie іт wlasciwych wladz і urцdow oraz urzqdzen komunikacyjnych, pod red. Tadeusza Bystrzyckiego, Warszawa 1935; Gustawa Leydinga-Мieleckiego, Slownik nazw miejscowych Okrfgu Mazurskiego, Olsztyn 1947; Slownik nazw miejscowych wojewodztwa olsztynskiego
w brzmieniu nadanym przez Komisjf Ustalania Nazw Miejscowosci, oprac. Zbigniewa Grabowskiego і Antoniego Jarmoca, Warszawa 1951; Spis miejscowosci Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967; Katalog miejscowosci wojewodztwa warminsko-mazurskiego, Olsztyn 2000.
Istotnym wsparciem bylo taki.e internetowe Archiwum Мар Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939 (www. mapywig.org/viewpage.php?page_id=7).
44
Jakkolwiek w щkі biograficznej nie zaznac:zono tego, to kiedy jest mowa о wydarzeniach ро
kwietniu 1940 r., chodzi о frakcj~ rewolucyjщ Stefana Bandery Organizacji Ukrainskich Nacjonalist6w.
40
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dlach znajdujemy przekazy swiadCZClCe, ze sledczy Bezpieczenstwa, prokuratorzy, s~dziowie і obroncy wojskowi zupelnie nie orientowali si~ w tej materii.
Siatk~ cywilnll OUN utozsamiali z zolnierzami UPA: UPA zas byla synonimem
OUN і odwrotnie, а najcz~sciej uzywali zbitki poj~ciowej: "czlonek OUN/
/UPX: W przekazach znajdujemy tez rownolegle: czlonek UPA (blldz czlonek
siatki cywilnej UPA) і czlonek lesnych oddziatow UPA (czlonek siatki wojskowej UPA). Jak mozna domniemywac, pierwszy to czlonek OUN, а drugi UPA.
Podobnie rzecz si~ miala z Kuszczowymi Oddzialami Samoobrony takie okreslanymi jako UPA blldz OUN/UPA. W rzeczywisto5ci bylo to cywilne zaplecze,
swoiste pospolite ruszenie UPA. Zatem tylko w wypadkach niebudzllcych WCltpliwo5ci decydowano si~ na uzycie w biogramach okreslen jednoznacznych.
Sposrod przedstawionych szkicow biograficznych 166 osobom {63,8% ogolu represjonowanych) zarzucano przynaleznosc do OUN czy UPA, 80 osobom
{30,8%) wspolprac~ lub udzielanie ротосу tym organizacjom, przy czym
149 osobom {57,3% ogolu represjonowanych) zarzucano przest~pczll dzialalnosc na terenach Polski poludniowo-wschodniej, 94 {36,1 %) juz ро przesiedleniu na Warmi~ і Mazury, z tego wi~kszosc, Ьо 60 os6b, to rzekomi czlonkowie
olsztynskich struktur OUN, nigdy nieistniejllcych, а b~dllcych tworem imaginacji oficerow UB. Pozostalych 19 osob represjonowano za faktycznll blldz rzekomll przest~pcц dzialalnosc zarowno przed przesiedleniem, jak і ро nim.
Identyczny jak w tomie pierwszym jest uklad hasel biograficznych. Podstawowll trudnoscill byl brak mozliwosci weryfikacji zasadnosci oskarzenia.
Warunkowane to bylo nie tylko bazll zrodlowll. Oskarzeni, со zrozumiale, sfarali si~ najcz~sciej pomniejszac swojll win~ lub wr~cz zaprzeczac stawianym
zarzutom. Przed slldem podkreslali fakt stosowanego wobec nich przymusu
psychicznego і fizycznego. Slld uznawal jednak te tlumaczenia za prob~ unikni~cia odpowiedzialno5ci. Z reguly nie reagowal na wyjasnienia zawierajllce
informacje о okrucienstwach і biciu w trakcie sledztwa. Wazny byl tu nie tylko
fakt, ze zeznania zostaly wymuszone, Ьо nawet wymuszone mogly Ьус w pelni
prawdziwe, ale cz~sto nie znajdowaly one potwierdzenia w dowodach rzeczowych (jezeli takowe w og6le istnialy), w zeznaniach swiadkow. Krotko mowiClC:
nie do konca mozliwe bylo jednoznaczne okreslenie, со stanowilo jedynie
przyj~tlllini~ obrony, а kiedy stawiane w akcie oskarzenia zarzuty rzeczywiscie
niezgodne byly z prawdll materialnll.
Кazde haslo biograficzne konczy si~ odeslaniem do frodel informacji: archiwaliow, zrodel drukowanych і dotychczasowej literatury przedmiotu45 •
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Por. niiej, ss. 25, 26
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iyciorys6w zawiera hasla biograficzne 260 os6b: 46 kobiet
(17,7%) і 214 m~zczyzn {82,З%). Choc w odniesieniu do sze5ciu os6b (2,З%
og6lu) brak wiarygodnej informacji о wieku, to pozostaly material pozwala na
jednoznaczne stwierdzenie, ze wsr6d represjonowanych dominowali ludzie mlodzi і w sile wieku. W chwili zatrzymania b~dz aresztowania w wieku do 20 lat
bylo З5 os6b (1З,5% og6lu represjonowanych), do 25lat- 84 {З2,З%), а w wieku
do ЗО lat- 55 os6b (21,1%). L~cznie zatem mlodzi (do ЗО roku zycia) stanowili
dwie trzecie (66,9%) og6lu represjonowanych. W przedziale wiekowym Зl-40 lat
odnotowano 50 os6b, а w przedziale 41-50 lat- 20. Powyiej 51 roku zycia bylo
dziewi~c os6b.
Represjonowani wywodzili si~ z rodzin chlopskich. Nie odnotowano wsr6d
nich innych rodowod6w. Poziom ich wyksztalcenia byl niski. Przy braku wiarygodnej informacji w odniesieniu do 24 os6b (9,2% og6lu) wsr6d pozostalych
bylo 18 {6,9%) analfabet6w, З4 osoby {13,8%) ukonczyty jedn~ b~dz dwie klasy
szkoly powszechnej. Ponad polowa represjonowanych (136 os6b- 52,З%) ukonczyla zaledwie trzy lub cztery klasy. L~cznie niepelnym wyksztalceniem podstawowym legitymowalo si~ trzy czwarte represjonowanych {200 os6b - 76,9%).
Odnotowano tylko 13 absolwent6w szkoly powszechnej, jedn~ osob~ z wyksztalceniem niepelnym srednim, dwie osoby ze srednim і ро jednej z niepelnym wyiszym і wyiszym.
Wsr6d represjonowanych najwi~cej odnotowano urodzonych w powiatach:
jaroslawskim (70 os6b, tj. 26,9%), rawskim (58- 22,З%), lubaczowskim (З915,0%) і sokalskim (З2 osoby, tj. 12,З% og6lu). L~cznie z tych czterech powiat6w pochodzilo ponad trzy czwarte represjonowanych (199 os6b - 76,5% ).
Pozostali wywodzili si~ z powiat6w: brzozowskiego, czortkowskiego, hrubieszowskiego, jaworowskiego, leskiego, przemyskiego, sanockiego, s~deckiego,
wlodawskiego і bialskiego. W odniesieniu do 21 os6b (8%) brak wiarygodnej
informacji.
Rozpatruj~c "geografi~ aresztowan: mozna stwierdzic, іе najliczniejsц grup~ represjonowanych stanowili przesiedleni na teren powiat6w: braniewskiego
(61 os6b, tj. 2З,5% og6lu), k~trzyilskiego (ЗО- 11,5%) w~gorzewskiego і pasl~c
kiego (ро 27- lО,З%), suskiego/ilawskiego (19- 7,З%), gizyckiego (17- 6,5%),
mor~skiego (15- 5,7%) і ostr6dzkiego (14 os6b, tj. 5,4% og6lu). Na terenie pozostalych powiat6w і miasta Olsztyna dokonano mniej niz 1О aresztowan. Jedynie
w odniesieniu do przesiedlonych na teren powiatu nidzickiego nie odnotowano
represjonowanych.
О ile w 1947 r. przed WSR postawiono рі~с os6b, to jui w roku nast~pnym
mialo miejsce najwi~ksze nasilenie dzialan represyjnych, kt6re obj~ly 187 os6b
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(71,9% og6lu). W 1949 r.liczba represjonowanych to 37 os6b. L~cznie w latach
1947-1949 represje obj~ly 224 osoby, tj. 86,1% og6lu. Ale jeszcze w 1953 r.,
а wi~c jui ро zadekretowaniu nowej polityki wobec Ukrainc6w, dokonywano
aresztowan і mialy miejsce procesy s~dowe.
Sposr6d 260 represjonowanych tylko wobec 231 os6b (88,8%) dysponowano
wiarygodn~ informacj~ о zakonczeniu post~powania s~dowego. Pozostali to przetrzymywani w aresztach niewinni ludzie, kt6rym Bezpieczenstwo nie zdolalo przypisac jakichkolwiek zarzut6w przest~pczych, а zatrzymani zostali m.in. w trakcie
polowania na czlonk6w fikcyjnych olsztynskich "rejon6w OUN': W tym miejscu
godzi si~ jednak podkreslic, iz prezentowane liczby nie s~ ostatecznymi, а sprawa
przetrzymywanych w aresztach UB, aresztowanych, ale niepostawionych w stan
oskarienia wymaga dodatkowych badait.
Analizuj~c orzecznictwo Wojskowego S~du Rejonowego Olsztynie, stwierdzic nalezy, iz tylko wobec trzech os6b zapadl wyrok uniewinniaj~cy, jedn~
osob~ uwolniono od kary, а w odniesieniu do siedmiu oskarzonych umorzono post~powanie. Pozostalych WSR potraktowal nadzwyczaj surowo. Sposr6d
231 wyrok6w ponad polowa (136 orzeczen, tj. 58%) to kary bezwzgl~dnego
pozbawienia wolnoki na okres od 10 do 15 lat, w tym wobec 76 oskarzonych (32,9%) wymierzono kary 10 lat wi~zienia, а kary 15 lat orzeczono wobec 44 os6b (19%). Na kar~ dozywotniego pozbawienia wolnoki WSR skazal
12 os6b (5,2%). Dodac tei nalezy, ze szekioro skazanych zmarlo w wi~zieniach
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolnoki, а dwie osoby zmarly niemal·
bezposrednio ро opuszczeniu mur6w wi~ziennych.
Najwyiszy wymiar kary orzeczono wobec 13 oskarzonych (8,1 %), ale te
kary smierci w wi~kszosci wypadk6w zostaly zlagodzone. Najwyzszy S~d Wojskowy zlagodzil kary dw6m osobom: w jednym przypadku na kar~ 1О lat wi~
zienia (z czego skazany odcierpial 8lat і 6 miesi~cy), w drugim zas na kar~ dozywotniego pozbawienia wolnoSci (odcierpial 9lat і 4 miesi~ce). zpozostalych
11 orzeczen Prezydent RP jedno zamienil na kar~ 15 lat wi~zienia (skazany
odcierpial 7 lat і miesi~c), а szesc na dozywotnie wi~zienie (z czego skazani
odcierpieli od 9 lat do 9 lat і p6l roku. Tylko w jednym przypadku skazany
wyszedl ро 11latach wi~zienia- byl to zreszt~ najdluzszy pobyt czlonka UPA
w wi~zieniu). W czterech przypadkach Prezydent RP nie skorzystal z prawa
laski і kary smierci zostaly wykonane (wszystkie w sierpniu 1948 r.).
Nie mozna nie wspomniec о feruj~cych drakonskie wyroki s~dziach Wojskowego S~du Rejonowego w Olsztynie. W sprawach ukramskich orzekalo l~cznie
12 s~dzi6w (na og6ln~ liczb~ 25), wi~wsc z nich przewodniczyla w tych rozprawach incydentalnie. Najcz~kiej orzekala grupa pi~ciu s~dzi6w. Wydali oni

wyroki wobec trzech czwartych oskarionych: Jerzy Biedrzyck.i46 ( orzeld wyroki
wobec 74 osob, tj. 32% ogolu; w tym czterokrotnie kar~ smierci), Kazimierz Nizio-Narsk.i47 (wydal wyroki wobec 40 osob- 17,3%, w tym 5 wyrokow smierci),
Edward Kotkowsk.i 48 (orzekal w sprawach 21 osob, w tym wydal jeden wyrok
smierci), Karol Ratajczak49 (skazal20 osob) і Jan Lubaczewski 50 (skazal18 oskarzonych).
Dodac nalezy (о czym szerzej pisano we wst~pie do tomu pierwszego iyciorys6w), іе dla represjonowanych nadzwyczajne znaczenie mialy ustawy
amnestyjne, ktore lagodzily cierpienia, wplywaly na egzekucj~ orzeczonych
wyrokow. Ustawa amnestyjna uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lutego
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Kpt. Jerzy Biedrzycki, s. Jana, ur. 1914, w olsztynskim WSR orzekal do lutego 1949 r.,
w6wczas to przekazany zostal do dyspozycji szefa Departamentu Personalnego MON, byl s~dzi~
warszawskiego WSR. W Olsztynie orzekl siedem wyrok6w smierci za przest~pstwa szczeg6lne
t.
- Bohdan Lukaszewicz, Wojskowy Sqd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monografii,
Olsztyn 2000, s. 166.
47
Kpt./mjr Kazimierz Wladyslaw Nizio-Narski, s. J6zefa, ur. 25 marca 1906 r. wTarno~
absolwent Wydzialu Prawa і Studium Ekonomicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza ~Lwo
wie. Od wrzesnia 1945 sekretarz Wojskowego S~du Marynarki Wojennej w Gdyni, od grudnia
1946 r. s~dzia WSR w Gdansku. Od stycznia 1947 r. s~dzia WSR w Olsztynie. Tu orzekl со
najmniej 11 wyrok6w smierci, w tym dziewi~c za przest~pstwa szczeg6lne. Zdemobilizowany
w 1949 r. Szerzej zob. В. Lukaszewicz, Wojskowy Sqd Rejonowy, ss. 167-168; Кrzysztof Szwagrzyk, Prawnicy czasu Ьezprawia. S~dziowie і prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Krak6w-Wroclaw 2005, s. 385.
48
Kpt./mjr Edward Kotkowski, s. Mieczyslawa, ur. 10 wrzesnia 1912 r. wSanoku w rodzinie
inteligenckiej. Absolwent Wydzialu Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od kwietnia 1945 r. wludowym Wojsku Polskim, s~dzia w Wojskowym S~dzie Polowym 12. Dywizji Piechoty, nast~pnie w Wojskowym S~dzie Garnizonowym w Przemyslu. W Olsztynie od kwietnia
1946 r., zast~pca, а nast~pnie szef olsztynskiego WSR. Tu orzekl со najmniej osiem wyrok6w
smierci (w tym siedem za przest~pstwa szczeg6lne). W kwietniu 1949 r. przeszedl na stanowisko
szefa WSR w Poznaniu- В. Lukaszewicz, Wojskowy Sqd Rejonowy, s. 167; К. Szwagrzyk, ор. cit.,
ss. 340,341.
49
Por./kpt. Karol Ratajczak, s. Konstantego. Przybyl do Olsztyna z Wojskowego S~du Okr~
gowego nr З w Poznaniu w 1948 r. W styczniu 1951 r. oddelegowany zostal do Najwyiszego
S~du Wojskowego w Warszawie- В. Lukaszewicz, Wojskowy Sqd Rejonowy, ss. 168, 169.
50
Mjr Jan Lubaczewski, s. Franciszka, ur. 1 kwietnia 1894 r., absolwent Zakladu NaukowoWychowawczego Ojc6w Jezuit6w w BчJcowicach pod Chyrowem; uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, absolwent prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, tam tei uzyskal stopien
doktora praw. Do 1939 r. adwokat we Lwowie. Od listopada 1944 r. wludowym Wojsku Polskim,
s~dzia Wojskowego S~du Garnizonowego w Rzeszowie і tamtejszego WSR. W olsztynskim WSR
od 4lutego do konca czerwca 1948 r.- К. Szwagrzyk, ор. cit., ss. 361, 362.
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1947 r. nie obejmowala czlonk6w і wsp6lpracownik6w OUN czy UPA. Dopiero amnestia z 22 listopada 1952 r. wplyn~la decyduj~co na losy skazanych, bowiem zmniejszala m.in. о jedn~ trzeci~ kary wi~zienia orzeczone w wymiarze
powyiej З lat, а wlasnie takie wyroki zapadaly najcz~kiej w stosunku do Ukrainc6w. Dzi~ki temu wielu moglo opukic mury wi~zienne. W latach 1952-1954
wolnosc odzyskalo blisko dwie trzecie skazanych - najwi~cej w roku 1953
(79 os6b, tj. 34,2% og6lu skazanych). Ро 1955 r. w wi~zieniach na mocy decyzji
olsztynskiego WSR pozostawalo 32 Ukrainc6w.

9

DOPEІ.NIENIEM slownika biograficznego jest aneks obejmuj~cy 25 przekaz6w

zr6dlowych uszeregowanych w porчdku chronologicznym. Poza jednym
przypadkiem (dok. 25) nie byly one dot~d publikowane. Pochodц z zasobu archiwalnego Instytutu Pami~ci Narodowej. Drukowane s~ w oryginalnej formie,
zgodnie z zasadami edytorskimi przyj~tymi і szeroko om6wionymi we wst~pie
do tomu pierwszego iyciorys6w.
Calosc wydawnictwa konczy skorowidz nazw osobowych, w kt6rym pomini~to nazwiska wyst~puj~ce w opisach bibliograficznych dokumentuj~cych
hasla biograficzne.
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Wykaz skr6t6w

Archiwalia
і materialy r~kopismienne
ASOO
IPNBi

= Archiwum S~du Okr~gowego w Olsztynie, Wydziat 11 Karny
= Instytut Pami~ci Narodowej, Oddzialowe Biuro Udost~pnia

IPNOl

= Instytut Pami~ci Narodowej, Delegatura w Olsztynie

nia і Archiwizacji Dokumentow w Bialymstoku

Wydawnictwa zrodlowe і opracowania

Akcja "Wisla" = Polska і Ukraiпa w Latach Trzydziestych-Czterdziestych ХХ Wieku. Nіеzпапе dokumeпty z archiw6w sluib specjalпych, t. 5: Akcja "Wisla"
1947, Warszawa-Kijow 2006.
Bednarski = Zenobiusz М. Bednarski, Lekarze Warmii і Mazur 1945-1995.
Slowпik biograficzпy, Olsztyn 1997.
Halagida, Czloпkowie = Igor Halagida, Czloпkowie ukrainskiego podziemia па
Warmii і Mazurach ро 1947 roku (zarys zagadпieпia), Echa Przesztoki,
2004, t. 5, ss. 212-234.
Hatagida, Prowokacja = Igor Halagida, Prowokacja "Zепопа". Geпeza, przebieg
і skutki operacji МВР о kryptoпimie ,,С-1 "przeciwko baпderowskiej frakcji OUN і wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954), Warszawa 2005.
Halagida, Ukraincy = Igor Halagida, Ukraincy па zachodпich і р6lпоспусh ziemiach Polski 1947-1957, Warszawa 2002.
Hrywna = Igor Hrywna, Rok pierwszy, Borussia, 1991, nr 1, ss. 32-40.
Iпformator о пielegalпych orgaпizacjach = Iпformator о пielegalпych aпtypan

stwowych orgaпizacjach і baпdach zbrojпych dzialajqcych w Polsce Ludowej w latach 1944-1956, Warszawa 1964.
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Kordan = Andrij Kordan "Kozak'', Оdіп паЬіj z паЬіjпісу. Sротіпі wojaka UPA
z kureпja "Zalizпjaka", Toronto-Lwiw 2006.
Lukaszewicz, О пowq Polskr = Bohdan Lukaszewicz, О пowq Polskr. Z dziej6w
aparatu bezpieczenstwa і porzqdku publiczпego па Warmii і Mazurach
w latach 1945-1950, Olsztyn 1989.
Lukaszewicz, WSR = Bohdan Lukaszewicz, Wojskowy Sqd Rejoпowy w Olsztyпie 1946-1955. Szkice do moпogra.fii, Olsztyn 2000.
Misito = Akcja "Wisla". Dokumeпty, oprac. Eugeniusz Misito, Warszawa 1993.
Motyka = Grzegorz Motyka, Tak bylo w Bieszczadach. Walki polsko-ukrainskie
1943-1948, Warszawa 1999.
St~pnicki = Jacek St~pnicki, Wsp6ldzialaпie OUN-UPA і polskiego podziemia
poakowskiego w пapadzie па Hrubiesz6w, w: W doliпie Bugu, Styru і Sluczy. Wolyn w пajпowszej historii Polski (wybraпe zagadпieпia), Piotrk6w
Trybunalski 2005, ss. 289-301.

Inne
АК

CGT

= Armia Krajowa
= Confederation Generale du Travail (Powszechna Konfederacja

Pracy)
СОР
= Centralny Ob6z Pracy
IPN
= lnstytut Pami~ci Narodowej
KBW = Korpus Bezpieczenstwa Wewn~trznego
kk
= kodeks karny
kkWP = kodeks karny Wojska Polskiego
КР
= Komenda Powiatowa/Komitet Powiatowy
КРР
= Komunistyczna Partia Polski
kwpk = kodeks wojskowego post~powania karnego
МВР
= Ministerstwo Bezpieczenstwa Publicznego
mkk = maly kodeks karny
МО
= Milicja Obywatelska
NKGB = Narodnyj komissariat gosudarstwiennoj biezopasnosti (Ludowy
Komisariat Bezpieczenstwa Panstwowego)
NKWD = Narodnyj komissariat wnutriennich diel (Ludowy Komisariat
Spraw Wewn~trznych)
NPW = Naczelna Prokuratura Wojskowa/Naczelny Prokurator Wojskowy
NSW = Najwyiszy S~d Wojskowy
NSZ = Narodowe Sily Zbrojne
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NZW = Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
OPW = Osrodek Pracy Wi~zniow
ORMO = Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
ОТ
= Odcinek Taktyczny
OUN = Orhanizacija Ukrajinskych Nacjonalistiw (Organizacja
Ukrainskich Nacjonalistow)
PGR = Panstwowe Gospodarstwo Rolne
РКР
= Polskie Koleje Panstwowe
PNZ = Panstwowe Nieruchomoki Ziemskie
PPR = Polska Partia Robotnicza
PPS
= Polska Partia Socjalistyczna
PRL
= Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRN = Powiatowa Rada Narodowa
PUBP = Powiatowy Urz~d Bezpieczenstwa Publicznego
PZPR = Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RKU = Rejonowa Komenda Uzupelnien
RP
= Rzeczpospolita Polska
SKW = Samooboronni Kuszczowi Widdily (Kuszczowe Oddzialy
Samoobrony)
SN
= S~d Najwyiszy
SP
= Powszechna Organizacja "Sluzba Polsce"
SW
= S~d Wojewodzki
UB
= Urz~d Bezpieczenstwa
UBP = Urцd Bezpieczenstwa Publicznego
UPA = Ukrajinska Powstanska Armija (Ukrainska Powstancza Armia)
USA = United States of America (Stany Zjednoczone Ameryki)
WiN = Zrzeszenie ,Wolnosc і Niezawislosc"
WOP = Wojska Ochrony Pogranicza
WP
= Wojsko Polskie
WPR = Wojskowa Prokuratura Rejonowa/Wojskowy Prokurator Rejonowy
WSR = Wojskowy S~d Rejonowy
WUBP = Wojewodzki Urцd Bezpieczenstwa Publicznego
ZHP = Zwi~zek Harcerstwa Polskiego
ZMP = Zwi~zek Mlodziezy Polskiej
ZSRR = Zwi~zek Socjalistycznych Republik Radzieckich
ZWM = Zwi~zek Walki Mlodych

Wykaz hasel biograficznych
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D

Banama Jerzy
Bartoszewski Lucjan
Bazylewicz Aleksander
Bereza Katarzyna
Bilyj Jan
Bojarski Aleksander
Borodij Jan
Borowicka Melania
Borowicz Jan
Borowicz Michal
Bryl Stefania
Brzozowski Stanislaw
Bumbar Anastazja
Bunko Andrzej
Buszkiewicz Teodor

Demczuk}an
Demidont Jan
DemkoAnna
Demko Maria
Deneka Mikolaj
Dlugon Dymitr
Dorobienko Jan
Drozd Wlodzimierz
Dub }6zef
Duber Michal
Dudycz J6zef
Dudycz Michal
Durkiewicz Jan [Wasyl]
Dutka Michal
F

с
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Calkowski Bazyli
Calkowski Jan
Chawrat Mikolaj
Chmura Pawel
Cielewicz Jan
Cieliczko Wladyslaw
Ciona Pawel
Cylupa Wlodzimierz
Czaban Jan
Czornij Wasyl
Czuj Marian

Fecio Mikolaj
Fedejko Michal
Fedejko Stefan
Ficak Wasyl
Flis Stefania
Frankowski Jan
G

Galan Grzegorz
Galan Jerzy
Ganiewski vel Gan Jan
Gierczak Anna

Gil Jan
Giiycki Michal
Glowacki Bazyli
Goj J6zef
Grycko Stefan
Grycko Dymitr
н

Hajlo Piotr
Halan J6zef
Halas Teodor
Harasym Grzegorz
Haszko Jan
Hawryszko Dymitr
Hnatiuk Teodor
Horoszko Jan
Hrycyk Jerzy
Hudyma Pelagia
Humienna Maria
І

Ignasz Jan

J
Janczyszyn Michal
Jarema Jan
Jurkowski Karol
Juskiw Anna
к

Kaczkowski Michal
Kaczor Jan
Kaczor Michal
Kiebalo Jerzy
Kijowski Karol
Kindrasz Stefan
Kisiel Piotr
Klepczyk Stefan

Klepczyk Wlodzimierz
Klisz Grzegorz
Klisz Jan, s. Mikolaja
Klisz Jan, s. Stefana
Klisz Jan, s. Szczepana
Klisz Jerzy
Klisz Piotr
Klisz Roman [Romuald]
Klisz Stefan
Klisz Wlodzimierz
Kluczkowska Paraskewia
Kluczkowski Jan
Kluczkowski Roman
Kluczkowski Wladyslaw
Kokocki Michal
Kolega Jan
Kolotko Anna
Komar Andrzej
Kondryszyn Jan
Kordupel Jan
Korysko Dymitr
Korysko Wladyslaw
Korytk6w [Krytk6w] Wladyslaw
Kozak Lidia
KozakMaria
Kozak Pawel
Kret Jan
Kret Stefan
Kruk Jan
Kuca Piotr
Kucharczuk Mikolaj
Kuchta Piotr
Kuczka Piotr
Kumta Piotr
Kuprian Pawel
Kurowski Klemens
Kuryj Stefan
Kuzina Anastazja

Kuzniak Mikolaj
Kwasniewski Dymitr
Kwasniewski Jan
Kwasniewski Michal
L

Lemecha Anna
Lesniak Stefan
Letko Julia
Lewko Pawel
Lewko Stefan
Lewkowicz Bazyli
Lewkowicz Michal
Lewш1 Jan
Lichacz Jan
Lichacz Maria
Lis Wlodzimierz
Litwin Mikolaj
І.

taba Maria
tanko J6zef
tanko Piotr
tazowski Piotr
topatynski Michal
toziak Szymon
tucas Jaroslaw
tucznik Stanislaw
м

Мас

lrena
Stefania
Maczuga Maria
Makalus Teodor
Maksysko Jan
Maksysko Stefan
Makuch Mikolaj
Mareczko Emilian

Мас
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Mareczko Roman
Marwiszko Roman
Matwiejszyn Bazyli
Matwijczuk Anna
Matwijczuk Stefania
Mazurko Jan
Mazurko Roman
Medyk [Medik] Andrzej
Meszko Rozalia Eufrozyna
Mosteniec [Musteniec] Grzegorz
Mozol Piotr
Muzyczuk Daniel
N
Nazar Zofia
Nieprzyj Szymon
Nieznajko Jaroslaw
Nowak Michal
Nowosad Grzegorz
Nowosad Jan
Nykieruj Anna
Nykieruj Michal
о

Ogrodnik Eugeniusz
Ogrodnik Jan
Ohirko Michal
Olcha Michal
Oles Jan
Oryniak Teofil
Ostach Mikolaj
Owerko Grzegorz
Oziero Piotr
Oziero Szymon
Oziero Wasyl
Oianska Aniela
Ozanska Katarzyna

р

Peczynka Pelagia
Perun Jerzy
Pietluch Michal
Pihluk Wladyslaw
Pilipiec Aleksander
Pipka Aleksander
Piskorz Jerzy
Plichota Maria
Pochodaj Jan
Pochodaj Michal
Pochodaj Stefan
Poleniuk Czeslaw
Pona Piotr
Predko Olga
Procyk Roman
Przepi6rska Janina Iwona

Soloma Metody
Storonianski Wlodzimierz
Struczynska Zofia
Sulim Michal
Surowy Jerzy
Szabat Anna
Szachlowicz Michal
Szaniak Antoni
Szawula Piotr
Szczupak J6zef
Szewczuk Jan
Szewczuk Wladyslaw
Szymanski Michal

s
Smigulec Dymitr
Swidnicka Zofia

R

т

Rebizant Stefan
R~bisz Paraskewia
Rodowicz Pawel

Taranko Mikolaj
Techlowicz Mikolaj
Techlowiec Zofia
Terebieniec Anna
Terebieniec Wladyslaw
Terebieniec Wlodzimierz
Tomasiewicz Stefan
Tomkow Michal
Toporowski Wlodzimierz
Trusz Mikolaj
Tucki Antoni

s
SarapukJan
Sawula Roman
Sepczuk Wladyslaw
Serbin Michal
Sidor Jan
Siry Jan
Sitko Wasyl
Skibiak Teofil
Skiejko Maria
Skiejko Piotr
Sk6ratko Aleksander
Sk6ratko Jan
Sk6ratko Stefania
Soloma Eugenia

u
Uloniuk Anatol

w
Walnicki Jan
Walnicki Michal
WarcabaJan
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Waremczuk Michal
Warzocha Jerzy
Wawruk Helena
Werbowy Dymitr
Werbowy Eugeniusz
Werbowy Stefan
Wieliczko Michal
Wieliczko Taras

Wlaszczynowicz Wladyslaw
Wr6bel J6zef
Wr6bel Samson
WusykMarta

z
Zinkiewicz Dymitr
Zola Jan

•
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Eliasza, ur. 1905 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~
PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
BANAMA }ERZY, s.

operacyjn~

s. Pawla і Marii z d. Romaniuk, ur. 8 sierpnia 1900 r.
we wsi Choroszczynka, pow. bialski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W latach 1923-1924 sluzyl w 34. Pulku
Piechoty stacjonuj~cym w garnizonie Biala Podlaska. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi Rybaki, gm. Dobry, pow. pasl~cki, gdzie prowadzil dziesi~ciohek
tarowe gospodarstwo rolne. Wczesn~ wiosn~ 1948 r. przyjechal do niego syn
Wlodzimierz, w 1946 zabrany przez podziemie banderowskie do lasu, gdzie
uiywal pseudonimu "Jасек: Zamierzal teraz u ojca ukrywac si~ і przeczekac
do chwili ogloszenia amnestii. Wobec s~siadow wyst~powal jako kuzyn. Latem 1948 r. do Wlodzimierza Bartoszewskiego przybyla jego dziewczyna Anna
Czaban, wyst~puj~ca pod nazwiskiem Zofii Prokurat. Zostala zameldowana
w zarz~dzie gminy, nie kryla si~, pomagala w gospodarstwie Bartoszewskiego,
"pracowala oficjalnie w polu" і traktowana byla jak iona Wlodzimierza. Ojciec
nie zdawal sobie sprawy, iz w przeszlosci byla zwi~zana z podziemiem ukrainskim і uzywala pseudonimu "Nina': Na skutek "donosu obywatelskiego'' 4 pazdziernika 1952 r. Lucjan Bartoszewski wraz z synem і jego przyjaciolk~ zostali
zatrzymani przez funkcjonariuszy olsztyitskiego WUBP. Wlodzimierza Bartoszewskiego і Ann~ Czaban przekazano do dyspozycji WPR w Lublinie, zas
Lucjan Bartoszewski oskarzony zostal przed WSR о "udzielanie kwatery і zywno5ci w swych zabudowaniach we wsi Rybaki czlonkom bandy UPA': S~dzony
byl wraz ze swymi s~siadami z Rybak, ~ Mikolajem TARANЦ і~ Wladyslawem SEPCZUКIEM. WSR pod przewodnictwem ppor. Zdzislawa Banaszkiewicza 28 stycznia 1953 r. skazal Bartoszewskiego na kar~ 5 lat wi~zienia. NSW
postanowieniem z 24 lutego 1953 r. wyrok uchyШ. Uznal, ze Bartoszewski nie
BARTOSZEWSKI LUCJAN,
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podlega odpowiedzialno5ci karnej za ukrywanie swego jedynaka przed wymiarem sprawiedliwo5ci, а w kwestii rzekomego ukrywania Anny Czaban nakazal
uzupelnic sledztwo. Sprawa przekazana zostala s~downictwu powszechnemu.
SW Wydzial lV Karny w Olsztynie 7 maja 1953 r. umorzyl post~powanie karne wobec Bartoszewskiego, ktory z wi~zienia w Bartoszycach zwolniony zostal
9 maja 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/2239 (akta procesowe Sr 286/52)].
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BAZYLEWICZ ALEKSANDER, s. Teodora і Anny Z d. Hudz, ur. 25 marca 1920 r.
w przysiolku Czeterboki (wies Wulka Zapalowska), pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Jesieni~
1946 r. zabrany zostal wbrew wlasnej woli do kuszczu "Suchowolskiego': gdzie
pomagal w kuchni przy obieraniu kartofli oraz wykonywal rozne drobne czynnoSci gospodarcze. Ро tygodniu zbiegl і wrocil do domu. Ponownie zabrany
do lasu raz jeszcze uciekl, potem ukrywal si~. W czerwcu 1947 r. przesiedlony zostal wraz z rodzicami, bratem і czterema siostrami do wsi Miodш1skie,
pow. gizycki, gdzie ojciec otrzymal dwunastohektarowe gospodarstwo rolne.
Zatrzymany 20 czerwca 1950 r. przez funkcjonariuszy UB, postawiony przed
WSR. S~d pod przewodnictwem mjr. Romana Abramowicza 23 grudnia 1950 r.
uznal Bazylewicza za winnego, ze "na terenie powiatu jaroslawskiego, przez
okres okolo 10 dni bral udzial w przest~pczej organizacji UPX' і za to skazal go
na kar~ 1О lat pozbawienia wolno5ci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 26 stycznia 1951 r. skarg~ rewizyjn~ pozt)stawil "bez
uwzgl~dnienia': а wyrok utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. WSR zlagodzil kar~ pozbawienia wolno5ci о 1/3, tj. do
6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Hawie, sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal З grudnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1667
(akta procesowe Sr 254/50)].
BEREZA KATARZYNA, z d. Terebieniec, с. Grzegorza і Anny z d. Macina, ur.
5lipca 1906 r. we wsi Manasterz, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r.
wraz z m~zem Janem mieszkala we wsi Wyszowate, pow. gizycki, gdzie prowadzili gospodarstwo rolne. Zatrzymana zostala przez funkcjonariuszy Bezpieczenstwa 22 listopada 1950 r. W akcie oskarzenia zarzucono Berezie udzielanie
ротосу UPA na terenie powiatu jaroslawskiego ("przez dostarczanie jej czlonkom zywno5ci") oraz kontaktowanie si~ na terenie Gizyckiego z czlonkami nielegalnej organizacji UPA- chodzilo о ukrywaj~cego si~ brata Berezy, Michala
Terebienca. Zamierzala wyrobic mu falszywe dokumenty (czym, jak twierdzil
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w ))charakterystyce osoby)) oficer sledczy WUBP) ))wykazala sw6j wrogi stosunek
do Polski Ludowe(). Przed S~dem przede wszystkim powiedziala) іе to) со jest
zawarte w protokolach sledztwa) to wyjasnienia wymuszone na niej. Cz~sto tei
jej slowa zostaly przekr~cone) і dodawala: ))ja tak nie zeznawalam): S~d nie dociekal) со krylo si~ za okresleniem ))wyjasnienia wymuszone): Bereza przyznala
tei, іе w rodzinnej wsi Mariasterz od konca 1944 r. zdarzalo si~) іі do domu
zachodzili uzbrojeni w bron paln~ osobnicy i~daj~cy chleba. Nie moina bylo
nie dac. Przychodzil do domu takie ))od dw6ch do trzech raz( brat Michal) ale
przede wszystkim) Ьу dowiedziec si~ о stan zdrowia matki ))і iadnej iywnoki
nie zabieral): Z bratem spotkala si~ pierwszy raz ро przesiedleniu dopiero p6zn~ jesieni~ 1948 r. jui na terenie powiatu giiyckiego. Potem jeszcze trzykrotnie
widziala si~ z nim. Brat ukrywal si~) nie m6gl znalezc pracy) niemoiliwe ЬуІо
іусіе ))na stopie legalnej': bowiem dokumenty) kt6re posiadal, ЬуІу ),bardzo niepewne): Pomoc w wyrobieniu nowych falszywych dokument6w zadeklarowala
znajoma Berezy jeszcze z Jaroslawskiego ~ Rozalia MEszкo, kt6ra jednak ро
kr6tkim czasie zrezygnowala і bez slowa wyjasnienia zwr6cila listownie przekazan~ fotografi~ Terebienca. WSR pod przewodnictwem ppor. Edwina K~sika
20 marca 1951 r. skazal Berez~ na kar~ 7 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 21 maja 1951 r., uwzgl~dniaj~c cz~
kiowo skarg~ rewizyjn~) poprawil kwalifikacj~ prawn~ zarzucanych czy-n6w
і kar~ zlagodzil do roku і 6 miesi~cy pozbawienia wolnoki) bez kar dodatkowych. Wi~ziona w Olsztynie і Fordonie) sk~d zwolniona zostala warunkowo)
przedterminowo 19 pazdziernika 1951 r. [IPN 01, sygn. 8/1797 (akta procesowe
Sr 74151)].
ВІІ.УJ
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JAN, s. Grzegorza і Anastazji z d. Kozlowska) ur. 16lutego 1922 r. w Lu-

blincu Nowym) pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Od jesieni 1945 r. w UPA, w sotni Jana Szpontaka
ps. ))Zalizniak" (czota ),Hucula': r6j ))Szuhaja)))) potem w sotni Mikolaja Tarabana ps. )Jucza)). Otrzymal ps. ))Buk): Ро przeszkoleniu wojskowym і politycznym
pocz~tkowo budowal schrony mieszkalne oraz skryte magazyny iywnosciowe
na potrzeby oddzialu. Jesieni~ 1945 r. uczestniczyl pod dow6dztwem ))Chmela)'
w akcji sabotaiowej (nieudana pr6ba wysadzenia mostu kolejowego na Lubacz6wce mi~dzy Korzenic~ а Now~ Grobl~) і starciu z pododdzialem WP. Pod
dow6dztwem ))Skaly)) раШ we wsi Buholc [!]) pow.lubaczowski) zabudowania
gospodarcze opuszczone przez przesiedlonych na radzieck~ Ukrain~. Potem,
z uwagi na chor~ nog~) nie bral jui udzialu w akcjach) wykonywal w obozie
prace pomocnicze) pelnH sluib~ wartownicz~. Ро operacji )Wisla)) dalsze trwa-

nie w lesie stalo si~ bezcelowe. We wrzesniu 1947 r. kuren ,,Zalizniaka)), do kt6rego wchodzHa sotnia ,Juczi: rozwi~zano. Na ostatnim apelu kurenia wystqpH
prowidnyk 11 Okr~gu OUN Mikolaj Radejko ps. ,,Кrym': kt6ry w przem6wieniu do zebranych podkresШ, іе jakkolwiek maj~ teraz w wi~kszo5ci powr6cic
do swoich rodzin, to jednak ,,nadal wszystkich obowi~zuje przysi~ga і wiernosc
dla organizacji''. Bilyj wraz z czterema innymi (~ Mikolajem FECIEM, ~ Grzegorzem HARASYMEM, ~ Janem KOLEG~ і ~ Janem KORDUPLEM) przeszedl
,,z broni~ w r~ku'' na teren wojew6dztwa olsztynskiego. Akt oskarzenia zarzucal Bilyjowi, iz na Mazury przybyl ,,celem kontynuowania dalszej wywrotnej [!]
dzialalno5ci przeciwko Panstwu Polskiemu''. W rzeczywisto5ci, u kresu w~dr6w
ki, w okolicach Wydmin, pow. gizycki, kazdy z grupy wybral swoj~ drog~. BHyj
porzucil bron, zamieszkal we wsi Str~gielek, pow. w~gorzewski, u Marii Wozniak, znajomej z Lubaczowskiego. Od reemigranta z Francji Pietraszki otrzymal dokumenty (m.in. legitymacj~ czlonka lewicowych francuskich zwi'}zk6w
zawodowych - CGT, kart~ pracy we francuskiej kopalni rudy zelaza) na nazwisko Piotr Nadolinski і pod tym nazwiskiem wyst~powal do 2 lipca 1948 r., kiedy to zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy UB. S~dzony byl wraz z Feciem,
Harasymem і Koleg~. 14 wrzesnia 1948 r. WSR pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego skazal Bilyja na l~czn~ kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek
calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 1О listopada
1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH ,,bez uwzgl~dnienic( і wyrok WSR utrzymal w mocy. Podejmowane starania о zlagodzenie kary okazaly si~ nieskuteczne. Dopiero w zmienionej sytuacji politycznej 29 maja 1956 r. SW w Olsztynie
Wydzial IV-A Karny, stosuj~c postanowienia ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia
1956 r., zlagodzH kar~ wi~zienia о 1/3, tj. do lat 10, а kar~ pozbawienia praw do
lat З. BHyj warunkowo, przedterminowo odzyskal wolnosc 29 czerwca 1956 r.
Kar~ odbywal w Olsztynie і Barczewie [JPN Ві, sygn. 065/44 (charakterystyka
obiektowa nr 35); IPN 01, sygn. 8/1122 (akta procesowe Sr 346/48); Informator
о nielegalnych organizacjach; Lukaszewicz, WSR; MisHo].
s. Grzegorza і Tatiany z d. Bojarska, ur. 5 lipca 1927 r. we wsi Manasterz, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu 22 czerwca
1947 r. zamieszkal w Skomacku Malym, pow. gizycki, gdzie prowadzH siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Aresztowany tymczasowo przez funkcjonariuszy gizyckiego PUBP 10 lipca 1948 r. Postawiono mu zarzut udzielania
,,czynnej ротосу czlonkom nielegalnej, zbrojnej bandy UPA-- przez to, іе
systematycznie dostarczal zywno5ci і udzielal swego mieszkania jako kwate-
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ry ~ NIEZNAJCE Jaroslawowi ps. »Buk«". Przed S~deт Bojarski przyznal, ze
jeszcze przed przesiedlenieт w Manasterzu przychodzil do niego kilkakrotnie
Nieznajko ро zywnosc. Ale tez, jak wyjasnial, nieтozliwe bylo odтowic daniny zywnokiowej na rzecz UPA, gdyz grozilo to z ich strony represjaтi, np.
spalenieт gospodarstwa. Przyznal tez, іе w pazdzierniku 1947 r. odwiedzil go
w Skoтacku Malym J. Nieznajko, poszukuj~cy stalego zaтieszkania. Bojarski
wyrazil na to zgod~. Jednakie ро czterech dniach, kiedy okazalo si~, іе Nieznajko posluguje si~ falszywymi dokuтentaтi, Bojarski odтowil ти kwatery.
WSR pod przewodnictweт kpt. Jerzego Biedrzyckiego 4 wrzesnia 1948 r. skazal Bojarskiego na kar~ 10 lat pozbawienia wolnosci, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek тіеnіа na rzecz
Skarbu Panstwa. W uzasadnieniu S~d jako okolicznosc obci~zaj~c~ uznal fakt,
іе "jako Polak udzielal ротосу zbrojnej bandzie, ротіто tego, ze jak sат podaje, banda zaтordowala ти ojca". NSW postanowienieт z 22 grudnia 1948 r.
zтienil kwalifikacj~ prawn~ zarzucanego czynu і kar~ pozbawienia wolnoki
zlagodzil do 5, а utrat~ praw do 2 lat. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie
і OPW Myslowice, gdzie pracowal w kopalni w~gla kaтiennego, przekraczaj~c znacznie wyznaczone norтy wydobycia. Dzi~ki teтu zostal warunkowo,
przedterтinowo zwolniony 10 grudnia 1952 r. [IPN 01, sygn. 8/1101 (akta procesowe Sr 322/48)].
s. Piotra і Marii z d. Gajocha, ur. 27 wrzesnia 1923 r. w Wyilowie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy giтnazju.т.
Rolnik. Ро przesiedleniu тieszkal we wsi Liwno, pow. lidzbarski, gdzie poтagal ojcu prowadzic dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzyтany
20 kwietnia 1949 r. przez funkcjonariuszy МО. Akt oskarzenia zarzucal ти, іе
"udzielil ротосу zwi~zkowi таj~сети na celu zbrodni{: posredniczyl w zalatwianiu falszywych dokuтentow tozsaтoki dla swego szwagra Bazylego
Zbrozka ps. "Zenko': bylego czlonka UPA. Przed WSR przyznal, ze rzeczywikie na prosb~ Julii Zbroiek, тatki Bazylego, а swojej tekiowej zgodzil si~ przekazac dane personalne, fotografi~ і 20 dolarow aтerykanskich ~ Danielowi
Muzyczuкowi, ktory podj~l si~ wyrobienia dokuтentow dzi~ki znajoтoki
z urz~dnikieт z Zarz~du Gтiny w Runowie, pow. lidzbarski. Natoтiast Borodij stanowczo zaprzeczyl, Ьу wiedzial, іе Zbroiek byl czlonkieт UPA, а teraz
ukrywa si~ u swojej тatki. Nowe dokuтenty zas тіаlу uchronic przed odpowiedzialnoki~ karn~ і zalegalizowac jego status. Odтienne w tej kwestii wyjasnienia zloione w sledztwie byly wyтuszone Ьісіет. Tak naprawd~, twierdzil
przed S~deт, Zbrozek "skrzywdzil dziewczyn{, ktora zaszla w ci~z~, nie chcial
z ni~ teraz ozenic si~, szukal ucieczki і sposobu zatarcia sladow, Ьу go nie od-
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nalazla. Obronca Borodija w zwi'lzku z tym wnioskowal о przekazanie sprawy
do rozpatrzenia przed s'ldeт powszechnym, со zostalo odrzucone przez WSR.
S'ld pod przewodnictweт por. Karola Ratajczaka ЗО таjа 1949 r. uznal Borodija za winnego і skazal na kar~ roku і 6 тіеsі~су wi~zienia. Skargi rewizyjne
zloiyli zar6wno obronca, jak і WPR. Ten ostatni zarzucal "bezzasadn'l zтian~
kwalifikacji przest~pstwa': Ponadto WSR takie bezzasadnie przyj'll za prawdziwe wyjasnienia zloione podczas rozprawy, nie daj'lc wiary "zeznanioт zloionym w toku sledztwa': NSW postanowienieт z 19 pazdziernika 1949 r. wyrok
uchylil і spraw~ przekazal do ponownego rozpatrzenia. Tym razeт skladowi
orzekaj'lceтu przewodniczyl por. Alojzy Majewski, kt6ry 14 grudnia 1949 r.
skazal Borodija na kar~ 5 lat pozbawienia wolnoki. То orzeczenie NSW postanowienieт z 1О таjа 1950 r. utrzyтal w тосу, а skarg~ rewizyjn'l obroncy
pozostawil "bez uwzgl~dnienia': WSR 15 таjа 195З r., stosuj'lc przepisy ustawy
aтnestyjnej z 22listopada 1952 r., kar~ wi~zienia zlagodzil do З lat і 4 тіеsі~су
і nakazal wypuszczenie Borodija na wolnosc. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie
і OPW Wilk6w, sk'ld zwolniony zostal ЗО таjа 195З r. [IPN 01, sygn. 8/1469
(akta procesowe Sr 372/49)].
z d. Sawko, с. Teofi.la і Anny z d. Nesterowicz, ur.
17 grudnia 189З r. w Rzeczycy, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 7 klas szkoly powszechnej. Rolniczka, prowadzila dwunastohektarowe
gospodarstwo rolne. Z ojca Ukrainca і тatki Polki, z kt6r'll'lczyl jCl silny zwi'lzek uczuciowy; uwaiala si~ za Polk~. Brat natoтiast zwi'lzal si~ z UPA (zgin'll w 1946 r.). MCli Jan byl starszyт przodownikieт Policji Panstwowej; ро
wrzesniu 19З9 r. pracowal jako kasjer w rzeczyckiej тleczarni; zтarl w 1944 r.
W gospodarce poтagala jej od 19З8 r. Helena Fedasz і razeт przesiedlone zostaly w czerwcu 1947 r. na Mazury do wsi Elgnowo, pow. ostr6dzki. Zatrzyтana 18 stycznia 1948 r. przez funkcjonariuszy МВР. Akt oskarienia zarzucal
Borowickiej, іе na terenie powiatu toтaszowskiego udzielala ротосу czlonkoт UPA: w swyт тieszkaniu w Rzeczycy od lutego do czerwca 1946 r. "ukrywala і udzielala iywnoki" upowcowi Stefanowi Krysowi ps. "Bohun': kt6ry
"w jej тieszkaniu kontaktowal si~ z innymi czlonkaтi UPX: Ро przesiedleniu
w Elgnowie udzielila lateт 1947 r. ротосу Irenie Moroz vel Teofi.li Fedoriwukrywaj'lcej si~ czlonkini UPA. Na procesie przed WSR nie poczuwala si~ do
jakiejkolwiek winy. Wyjasniala: prawda, nauczyciel Кrys, kt6rego znala jeszcze
sprzed wojny, тieszkal u niej, ale jak uwaiala, ukrywal si~ wlasnie przed UPA,
zagroiony uciekl do Krakowa. W Elgnowie gokila Wier~ Sawko, ale to byla
bratowa, kt6r'l traktowala jak c6rk~ - b~d'lc bezdzietn'l, potrzebowala ciepla
rodzinnego і dlatego tei utrzymywala z ni'l staly kontakt listowny. І wreszcie
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przyznawala si~ do znajomoki, jeszcze z Jaroslawskiego, z Iren~ Moroz, krawCOWC}, kt6ra w Rzeczycy opiekowala si~ chor~ ion~ nauczyciela Grzegorza Dziakowa, dalekiego kuzyna jej m~ia, Jana Borowickiego. Irena mieszkala w Starych Jablonkach kolo Ostr6dy, ро przesiedleniu praktycznie pozostala ,,gola
і bosa': St~d Borowicka ofiarowala jej koc, pokiel і "troch~ bielizny': potem
koldr~, poduszk~. Odwiedzala j~ w Starych Jablonkach, bowiem korzystala z jej
uslug krawieckich. Natomiast absolutnie nic nie wiedziala о zwi~zkach Moroz
z podziemiem ukrainskim. WSR pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka
ЗО czerwca 1948 r. uznal Borowick~ za winn~ і skazal na kar~ 5 lat wi~zienia.
NSW postanowieniem z 8 listopada 1949 r. skarg~ rewizyjnC} pozostawil "bez
uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Kar~ odbywala w Olsztynie
і Fordonie, skC}d warunkowo, przedterminowo zostala zwolniona 15 sierpnia
1951 r. [IPN 01, sygn. 8/1306 (akta procesowe Sr 148/49)].
BoROWICZ }AN, s. Teodora і Anny z d.

Bat, ur. 20 maja 1928 r. w Radawie, pow.
jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej.
Pomocnik mlynarski. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi Wilknity, pow. braniewski. Zatrzymany przez funkcjonariuszy UB 1З lutego 1948 r. S~dzony byl
w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do
kt6rej mial go zwerbowac s~siad ~ Michal 0LCHA. Przed WSR kategorycznie
zaprzeczyl, Ьу kiedykolwiek uczestniczyl w konspiracyjnym zebraniu nielegalnej organizacji, Ьу byl czlonkiem UPA. Тут bardziej іе- jak m6wil przed
S~dem - "rodzina moja byla poszkodowana przez UPA", zamordowany byl
przez nich wujek, "cz~sto nas rabowali і spalono nasze zabudowania': Wprost
stwierdzil, іе swiadek oskarienia ordynarnie klamie. Odwolal tei wymuszone
biciem wyjasnienia zloione w sledztwie. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego uznal jednakie wyjasnienia te za ldamliwe, а win~ udowodnion~ na podstawie wyjasnien zloionych w sledztwie. З1 sierpnia 1948 r. skazal
Borowicza na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy podnosil brak dowod6w winy
Borowicza і wnosil о jego uniewinnienie. NSW jednakie postanowieniem
z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjnC} pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia" і wyrok
WSR utrzymal bez zmian. Na mocy amnestii z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono do 6 .lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie, OPW Piechcin, sk'}d zwolniony zostal przedterminowo 27 grudnia
195З r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn.
8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
40

BoROWICZ МІСНАІ.,

s. Michala і Marii z d. Kulesza, ur. 12 listopada 1923 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; ukonczyl jedn'} klas~ szkoly
powszechnej. Robotnik rolny, wykonywal tez zaw6d szewca. Ро przesiedleniu
w czerwcu 1947 r. zamieszkal w maj'}tku Krzekoty, pow. braniewski. Pracowal jako parobek w gospodarstwie Aleksandra Mareczki. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez funkcjonariuszy UB і osadzony w areszcie braniewskiego PUBP. Noc'l z 6 na 7 czerwca 1948 r. podj'}l wraz z---) Michalem 0LCH1
і ---) Grzegorzem GAІ.ANEM pr6b~ ucieczki z aresztu. Niespodziewana rewizja
w celi udaremnila ten zamiar. Akt oskarzenia zarzucal Borowiczowi czlonkostwo w OUN na terenie pow. jaroslawskiego. W kuszczu Andrzeja Polenika
ps. ,,Dub)) mial uzywac ps. ,,Misko)) і od konca kwietnia do czerwca 1946 r.
,,uzbrojony w karabin chodzil ро wsiach na terenie pow. jaroslawskiego і zbieral zywnosc dla zbrojnych oddzial6w lesnych UPA': Ро przesiedleniu mial nalezec do kierowanej przez Michala Olch~ nielegalnej OUN. Poza tym postawiono mu zarzut nielegalnego przechowywania w obr~bie swoich zabudowan
broni palnej C~karabin nr 9225 wraz z trzema sztukami amunicji~ jeden granat
z zapalnikiem typu RG 42 zaczepny і wi~ksч ilosc r6znej amunicji))). SC}dzony
byl w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN.
Przed WSR zdecydowanie zaprzeczyl, Ьу ро przesiedleniu nalezal do jakiejkolwiek organizacji. Nie przyznal si~ takze do przechowywania broni і amunicji.
Dodal przy tym, іе wyjasnienia w sledztwie zostaly na nim wymuszone: byl
bity przez czterech oficer6w UB і ))tak musialem gadac, jak oni chcieli~: SC}d
pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal Borowicza za winnego
zarzucanych mu przest~pstw і 31 sierpnia 1948 r. skazal na kar~ ІС}СZПС} 15 lat
wi~zienia) utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
z 21 grudnia 1948 r., oddalaj'}C skarg~ rewizyjn(}, wyrok WSR utrzymal w mocy.
Ро ogloszeniu amnestii z 22listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 20 marca
1953 r. kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/3) tj. do 10 lat. Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie і Plocku) sk'}d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal
7 maja 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01,
sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
Piotra і Katarzyny z d. Kantor, ur. 2 stycznia 1916 r. we
wsi Piwowszczyzna, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 6 klas
szkoty powszechnej. Rolniczka) prowadzila trzyip6lhektarowe gospodarstwo
rolne. Ро przesiedleniu mieszkala і pracowala w maj'}tku PNZ Karolin, pow.
pasl~cki. Zatrzymana 4 marca 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k jako
podejrzana о udzielanie ротосу UPA. Akt oskarzenia zarzucal jej, іе od 1944 r.
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VPiwowszczyfnie przyjmowala w swoim gospodarstwie czlonk6w UPA- no~owali u niej, otrzymywali pozywienie. Przechowywala przez miesi~c w swojej stajni konie UPA, wykorzystywala je do prac polowych. Udzielala go5ciny
1ow6dcy boj6wki Sluzby Bezpeky OUN Wasylowi Tkaczukowi ps. ,,Worony(.
~Jeszcze w kwietniu 1947 r., ро rozgromieniu band UPA przez Wojsko Polskie,
1о os[karzonej] przychodzil czlonek org[anizacji] Hrycko ps. »Olen«, kt6ry
~rzedtem z oskarzon~ zyl w przyjaznych stosunkach". Przed WSR Bryl wyjas~ila, іе dzialala pod przymusem w obawie о zycie swoje і dw6jki nieletnich
dzieci, а takie wychowywanej tr6jki osieroconych dzieci brata Jana, zabitego
~rzez UPA. S~d pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal
~ryl za winn~ zarzucanych jej przest~pstw і 31 maja 1948 r. skazal na kar~ 10 lat
Іvi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
~ Jat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
t. 28 wrzesnia 1948 r., chociaz nie uznal argument6w skargi rewizyjnej, to zmiel)i/ kwalifikacj~ prawn~ czynu і zlagodzil kar~ wi~zienia do 6 lat. 1О sierpnia
!951 r. WSR na posiedzeniu niejawnym, bior~c pod ,,uwag~ opini~ wydan~
~rzez naczelnika wi~zienia w Fordonie z 18 lipca 1951 r., z kt6rej wynika, ze
f)g6\ne zachowanie [Bryl] jest dodatnie", а takie ,,nie ma ujemnego wptywu
tta wi~zniarki. Za przest~pstwo popelnione na wolno5ci calkowitej skruchy nie
f)kazuje': ale poza tym ,,stosunek jej do Polski Ludowej nie budzi iadnych za~trzeien"- postanowil zarz~dzic natychmiastowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty pozostalej do odcierpienia kary. Brak doktadnej informacji, kiedy
Bryl odzyskala wolnosc [IPN 01, sygn. 8/975 (akta procesowe Sr 189/48)].
Bazozowsкi STANISІ.AW,
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s. Jana і Anastazji z d. Czekan, ur. 26 listopada
1918 r. we wsi Teniatyska, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4\dasy szkoly powszechnej. Rolnik. W 1944 r. jego zabudowania gospodarcze
zostaly spalone. Kiedy zacz~ly si~ przesiedlenia ludno5ci na radzieck~ Ukrain~,
wiele gospodarstw stalo pustych, rodzina przeniosla si~ do Rudy Zurawieckiej
poloionej w tej samej gminie Lubycza Kr6lewska. W trakcie operacji ,Wisla"
brat Tadeusz (ur. 1929) zostal zatrzymany і osadzony w obozie w Jaworznie.
Sцd, Ьу nie podzielic jego losu, na Mazury przyjechal indywidualnie, dopieto
we wrzesniu 1947 r. і bez karty przesiedlenczej (jak wyjasnial w sledztwie: "batem si~, Ьу na stacji [РКР] Belz, gdzie ladowali transporty na Ziemie Odzyskant, nie zatrzymalo mnie Wojsko Polskie", Ьо zatrzymywalo wielu, tylko dlatego,
ze byli mlodzi. Ale tez і wczesniej aresztowani czlonkowie UPA ,,chodzili wraz
z wojskiem і wskazywali na tej stacji mlodych ludzi" wedlug uznania, kt6rzy
wspбlpracowali z UPA lub nalezeli do niej). Zamieszkal we wsi Str~gielek, pow.
w~gorzewski, gdzie 8lipca 1947 r. zostala przesiedlona rodzina (matka, ojczym

Jan Guca і siostra Stefania). Zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy PUBP
W~gorzewo 14 lutego 1948 r. Oskariono go о przynaleinosc mi~dzy grudniem
1946 а czerwcem 1947 r. do UPA (dow6dca Wasyl Batuka ps. ,,Kowal"). Mial
w organizacji wyst~powac pod pseudonimem "Dub': Podstaw~ aktu oskarzenia byly zeznania oczekuj~cych na proces b~dz jui skazanych czlonk6w UPA,
kt6rzy mieli widziec Brzozowskiego na terenie gminy w grupie upowc6w. Brzozowski tak w sledztwie, jak і na rozprawie przed WSR stanowczo zaprzeczyt
zar6wno czlonkostwu w UPA, jak і posiadaniu broni palnej. S~d pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego nie dat wiary tym wyjasnieniom,
uznaj~c je za "wykr~t zmierzaj~cy do zrzucenia z siebie odpowiedzialnosci za
popelnione czyny" і 7 czerwca 1948 r. skazal Brzozowskiego na kar~ 15 lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat
oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW wyrok utrzymal
w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR zlagodzH
kar~ wi~zienia о 1/3, tj. do 10 lat. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Sztumie, sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal 18 grudnia 1953 r.
[IPN 01, sygn. 8/988 (akta procesowe Sr 203/48)].
Jana і Anny z d. W6jtowicz, ur. 29 pazdziernika 1923 r.
wGorajcu, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 7 klas szkoty powszechnej. Robotnica rolna. 7 marca 1947 r. wyjechala z Lubaczowskiego do Wroclawia jako Polka pod nazwiskiem Katarzyna Kulczycka- metryk~
uzyskala dzi~ki iyczliwo5ci ksi~dza rzymskokatolickiego z Cieszanowa, pow.
lubaczowski. W Olsztynskiem od maja 1948 r. mieszkala w S~popolu, pow.
bartoszycki, wraz z m~iem Piotrem Snojko (z uwagi, іі slub zawarli "tylkd'
w cerkwi greckokatolickiej, а nie, jak nakazywal dekret о prawie malienskim
z wrzesnia 1945 r., przed urz~dnikiem stanu cywilnego, oficjalnie traktowana
byla jako panna і wyst~powala pod panienskim nazwiskiem Bumbar). 4 kwietnia 1949 r. zostala tymczasowo aresztowana przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce. W trakcie sledztwa brutalnie traktowana przez ubowc6w poronHa.
Warunki antysanitarne panuj~ce w areszcie spowodowaly komplikacje zdrowotne, со nie przeszkodzHo jednak postawieniu jej przed WSR. S~d pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka uznal j~ za winn~ udzielania od lata do
jesieni 1946 r. na terenie gminy Gorajec ротосу sotni UPA Jana Szymanskiego
ps. "Szum" (prala bielizn~, informowala о ruchach WP, UB і МО, przyjmowala
w swym mieszkaniu czlonk6w UPA, podawala im jedzenie, nosHa korespondencj~ organizacyjn~ - "sztafetki") і 12 lipca 1949 r. skazal na kar~ 1О lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat
oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
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z 13 grudnia 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ))bez uwzgl~dnienia)) і wyrok utrzymal w mocy. Ро ogloszeniu ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r.
kar~ wi~zienia zlagodzono о 1/3) tj. do 6 lat і 8 miesi~cy. NSW postanowieniem z 13 lipca 1953 r. w caloki darowat kar~ zasadnicz~ і kary dodatkowe.
Wi~ziona byta w Olsztynie і Fordonie. Wolnosc odzyskala 24 listopada 1953 r.
[IPN 01~ sygn. 8/1383 (akta procesowe Sr 246/49); sygn. 8/1824 (akta procesowe
Sr 110/51)].
Bu:Nкo ANDRZEJ,
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s. Dymitra і Katarzyny z d. Purcha) ur. 24 lipca 1922 r.
w Molodyczu) pow. jaroslawski) w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy
szkoty powszechnej. W 1942 r. wcielony do Baudienstu (niemiecka sluzba budowlana)) przez blisko dwa lata pracowal przymusowo jako robotnik lesny. Od
listopada 1946 do marca 1947 r. uczestniczyt w akcjach zbierania zywnoki dla
UPA na terenie gminy. Ро przesiedleniu mieszkat pocчtkowo w maj~tku PNZ
Fiugajki~ pow. ostr6dzki) а nast~pnie w Adamowie) pow. mor~ski) gdzie wraz
z zon~ Ann~ (z d. Ozanska) prowadzil szekiohektarowe gospodarstwo rolne.
Zatrzymany przez Bezpieczenstwo 4 kwietnia 1948 r. pod zarzutem przynaleznoki do nielegalnej OUN zalozonej na terenie powiatu mor~skiego w 1947 r.
przez ~ Andrzeja MEDYKA. Czlonkowie rzekomej organizacji (opr6cz samego
inicjatora) byli s~dzeni przed WSR w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~
oskarzenia byty wymuszone biciem wyjasnienia ztozone w sledztwie. Bunko
przed S~dem nie przyznal si~ do zarzucanych mu czyn6w. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego przyj~l za wiarygodne jedynie wyjasnienia
ztozone w sledztwie і 10 sierpnia 1948 r. skazal Andrzeja Bunk~ na kar~ 10 lat
wi~zienia) utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
2 lata oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW uznal)
іе skarga rewizyjna wykazuj~ca bezpodstawnosc skazania ))na uwzgl~dnienie
nie zasluguje)) і postanowieniem z 26 listopada 1948 r. wyrok WSR utrzymat
w mocy. Starania о wczesniejsze zwolnienie odrzucano z powodu negatywnych
opinii wi~ziennych. І tak np. w opinii zarz~du Wi~zienia Karnego w Krakowie
z 7 maja 1953 r. napisano: ))W toku przeprowadzonej indywidualnej rozmowy
stwierdzono) ze [Bunko] jest nieprawdom6wny~ stara si~ swym sugerowaniem
oklamac przetozonych) ze niewinnie siedzi w wi~zieniu. Kar~~ jakC! ma nalozon~ przez S~d~ uwaza za niesluszn~. Za popelnione przest~pstwo nie okazuje
skruchy. Do Polski Ludowej jest negatywnie ustosunkowany. - - na zwolnienie
obligatoryjne jest za wczesnie) natomiast na zwolnienie fakultatywne nie zasluguje)). Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia
wolnoki ztagodzono do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byt w Olsztynie) Barczewie
oraz OWP w Sosnowcu і Krakowie. Zwolniony warunkowo 8 wrzesnia 1953 r.

[IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111); IPN 01, sygn. 8/1037,
8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn. 8/1150 (akta procesowe
Sr 386/48)].

TEODOR, s. Aleksandra і Marii z d. Markowicz, ur. 22 stycznia
1923 r. w Hrebennem (kolonia Boiyki), pow. rawski, w rodzinie chlopskiej;
wyksztalcenie: З klasy szkoly powszechnej. Przed 1939 r. uczyl si~ stolarstwa,
potem, do 1944 r., pracowal jako robotnik lesny. Ро wkroczeniu Armii Czerwonej kr6tko zatrudniony byl na kolei і ponownie jako robotnik lesny. W czerwcu 1947 r., gdy przesiedlano ludnosc Hrebennego, bez dokument6w usilowal
ukryc si~ w transporcie zd~iaj~cym na Mazury (zob. Aneks, dok. 7). Wydany przez delatora, ро przybyciu transportu do Hawy zostal aresztowany przez
funkcjonariuszy PUBP і przekazany do dyspozycji Wydzialu Sledczego olsztynskiego WUBP. 23lipca 1948 r. przed WSR rozpocz~la si~ rozprawa gl6wna
w sprawie karnej "przeciwko Buszkiewiczowi і czternastu towarzyszom': Byli
to: --) Anna DЕмко, --) Maria DЕмко,--) Jan DuRKIEWICZ, --) Teodor HAtAS,
~ Maria HuмiENNA, --) Lidia Коzлк, --) Maria Коzлк, --) Pawel Коzлк, --)
Pawel LEwкo,--) Stefan LEwкo,--) Michal LOPATYNSКI,--) Pelagia PECZYNКA,
~ Michal SzлcнtOWICZ, --) Mikolaj TECHLOWICZ. L~cznie s~dzono dziewi~
ciu Ukrainc6w і szesciu Polak6w. Wszyscy oni wywodzili si~ z miejscowo5ci
Hrebenne, tam si~ urodzili і mieszkali do czerwca 1947 r. Oskarieni byli przede
wszystkim о przynaleinosc b~dz wsp6lprac~ z OUN і UPA przed przesiedleniem. Przed S~dem trzynastu oskarionych nie przyznalo si~ do popelnienia
zarzucanych aktem oskarienia czyn6w і w swych wyjasnieniach twierdzilo, іі
w sledztwie byli torturowani і dlatego tylko podpisywali protokoly zawieraj~ce
oczekiwane przez sledczych wyjasnienia. Ani S~d, ani prokurator nie reagowali
na te oswiadczenia. Natomiast na wniosek prokuratora, za zgod~ obronc6w,
S~d dwukrotnie usuwal z sali rozpraw oskarionych і ich rodziny, Ьу obci~iaj~ce
zeznania і wyjasnienia mogli zloiyc swiadkowie oskarienia і dwaj oskarieni.
Wedlug aktu oskarienia Buszkiewicz mial Ьус 28 listopada 1943 r. wcielony do
Ochotniczej Dywizji Strzeleckiej Waffen SS "Galizien"; sluiyl w taborach jako
furman. W maju 1944 r. zdezerterowal і wr6cil do Hrebennego. Od tej pory
ukrywal si~ аі do chwili wkroczenia Armii Czerwonej. W marcu 1945 r. (wsp61nie z Pawlem Lewko) kolo miejscowo5ci Wyszywka uczestniczyl w zab6jstwie
trzech milicjant6w, а od wiosny 1946 r. naleial do OUN. І dalej prokurator wojskowy twierdzil, іе Buszkiewicz ,,zloiyl przysi~g~ w kokiele przed oltarzem"
і otrzymal pseudonim "Doroszenko': W jego mieszkaniu znajdowal si~ magazyn iywno5ci, "kt6r~ to iywnosc odwozil furman~ oddzialom lesnym" UPA,
kwateruj~cym w okolicy wsi Hrebenne. Ponadto budowal schrony "celem ma-
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gazynowania zywnoki і udzielal swego mieszkania na zebrania organizacyjne':
Те oskarzenia uzupelnial zarzut posiadania bez zezwolenia broni palnej. Buszkiewicz do polowy 1946 r. mial brac udzial w akcjach sabotazowych (spalenie
szkoly we wsi Hrebenne, spalenie stacji kolejowej w Lubyczy Krolewskiej oraz
proby wysadzenia dwoch mostow mi~dzy Hrebennem а Tomaszowem Lubelskim). W sledztwie Buszkiewicz dlugo zaprzeczal, Ьу kiedykolwiek nalezal do
OUN czy UPA b~dz tei z nimi wspolpracowal. W trakcie procesu oswiadczyl
takie, іе nie przyznaje si~ do zarzucanych aktem oskarzenia czynow, przede
wszystkim nie nalezal ,,do zadnego wojska niemieckiego, а w szczegolnoki do
SS-Galizien': Dalej twierdzH, iz protokoly wyjasnien zlozonych w sledztwie s~
nieprawdziwe, а jego podpis zostal wymuszony biciem. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego, mimo rozlicznych ewidentnych uchybien
procesowych, 31 lipca 1948 r. orzekl wobec Buszkiewicza jako kar~ l~czn~ kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na
zawsze oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W tajnej opinii
sklad s~dz~cy uznal, ze "ze wzgl~du na zbrodnicz~ і antypanstwow~ dzialalnosc organizacji UPA" skazany "na ulaskawienie nie zasluguje". Stanowisko to
podzieШ NSW, ktory postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia" і uznal wymierzon~ kar~ "zarowno za poszczegolne przest~pstwa, jak і kar~ l~czn~' - za wspolmiern~ winie і utrzymal
w mocy wyrok WSR. Prezydent RP decyzj~ z 7 pazdziernika 1948 r. skorzystal
z prawa la.ski і zamienH kar~ smierci na kar~ dozywotniego wi~zienia. Starania
о rewizj~ procesu і zlagodzenie kary dlugo pozostawaly bez odzewu. Dopiero
na fali odwilzy, postanowieniem SW w Olsztynie z 16 czerwca 1956 r. na mocy
ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. kara dozywotniego wi~zienia zostala
zlagodzona do 12 lat, а utrata praw do lat 5. Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie і Strzelcach Opolskich, sk~d zwolniony zostal przedterminowo 31Іірса
1957 r. W nast~pnym roku SN w Warszawie w Izbie Karnej 28 sierpnia 1958 r.
na posiedzeniu niejawnym, na skutek rewizji nadzwyczajnej zalozonej przez
Prokuratora Generalnego PRL, stwierdzaj~c daleko id~ce uchybienia procesowe, uchyШ postanowienie NSW z 29 wrzesnia 1948 r. і wyrok WSR, а spraw~
przekazal do ponownego rozpatrzenia przez SW w Olsztynie, ale to jui nowa
historia [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. І- V); Lukaszewicz, WSR)].

САІ:.КОWSКІ BAZYLI,

s. Bazylego і Tekli z d. Nowosad) ur. 15 listopada 1924 r.
w Dyniskach) pow. rawski) w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. Od 1942 r. na robotach przymusowych w Rzeszy) sk~d
powr6cil jesieni~ 1944 r. W6wczas tez zostal pod ps. ))Holub" czlonkiem OUN
(Okr~g ІІ ))Baturyn))) w kuszczu ))Dyniskim)) (nazwa od wsi і maj~tku Dyniska)
pow. tomaszowski)) kt6rego kuszczowym byl Marko Kowalyk. Ро przeszkoleniu wojskowym і politycznym otrzymal bron; uczestniczyl w zbieraniu kontyngent6w zywno5ciowych na rzecz UPA. W marcu 1945 r. zostal ranny w praw~
r~k~ w trakcie przypadkowego spotkania w lesie z grup~ zolnierzy radzieckich.
Leczyl si~ w domu) pozostaj~c caly czas dyspozycyjny wobec kuszczowego.
W trakcie operacji ))Wisla)) zatrzymany і osadzony w СОР w Jaworznie) sk~d
ро siedmiu miesi~cach bez postawienia zarzut6w zwolniony zostal w grudniu
1947 r. W6wczas tez pol~czyl si~ z ion~ Paulin~ (z d. Kaszucka) przesiedlon~
do wsi Bajorki) pow. k~trzynski. Tam prowadzil hektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy WUBP 28 lutego 1949 r. WSR
pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa ЗО maja 1949 r. skazal Calkowskiego na kar~ 15lat wi~zienia) utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW
postanowieniem z 25 pazdziernika 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ))bez
uwzgl~dnienia))) а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny orzekl now~
kar~ l~czn~: 8 lat wi~zienia z utrat~ praw przez З lata. Calkowski odbywal kar~
w Olsztynie і Barczewie. Wolnosc odzyskal 28 lutego 1957 r. [JPN 0/) sygn.
8/1320 (akta procesowe Sr 164/49)].
s. Bazylego і Tekli z d. Nowosad) ur. 5 czerwca 1927 r. w Dyniskach) pow. rawski) w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik) trudnil si~ tei szewstwem. Jesieni~ 1944 r. zostal czlonkiem
OUN (Okr~g 11 ))Baturyn))). W kuszczu ))Dyniskim)) (kuszczowymi byli kolejno: Marko Kowalyk) Leon Kowalyk і Teodor Kluczkowski) wyst~powal pod
ps. ))ZajaЄ: Ро przeszkoleniu wojskowym і politycznym pelnil funkcj~ l~czni
ka) otrzymal bron; uczestniczyl w zbieraniu kontyngent6w zywno5ciowych na
rzecz UPA. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi P~glity) pow. olsztyilski) tam tez
25lutego 1949 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy WUBP і postawiony
przed WSR. S~d pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa ЗО maja 1949 r.
skazal Calkowskiego na kar~ 1З lat wi~zienia) utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 25 pazdziernika 1949 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawil ))bez uwzgl~dnienia") а wyrok WSR utrzymal w mocy. 16 czerwca

с

CAІ.KOWSKI }AN,

47

1953 r. WSR zastosowal wobec Calkowskiego przepisy ustawy amnestyjnej
z 22listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/3, tj. do 8lat. Kar~ odbywal
w Olsztynie і Barczewie, sk~d zostal warunkowo, przedterminowo zwolniony
9 wrzesnia 1953 r. [IPN Ol, sygn. 8/1320 (akta procesowe Sr 164/49)].
CнAWRAT MIKOI.AJ, s. Teodora і Anny z d. Mladowiec, ur. 23 maja 1922 r.,
we wsi Zaluie, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 3 klasy
szkoly powszechnej. Zostal zatrzymany przez patrol МО 19 maja 1947 r. na
stacji kolejowej w Giiycku, gdzie przybyl transport przesiedlenc6w z operacji
"Wisla". W trakcie przesluchania przyznal si~, іі od grudnia 1945 do listopada
1946 r. naleial do UPA, ale zostal do niej wcielony wbrew wlasnej woli. W oddziale, byla to karna czota lісщса 19 os6b pod dow6dztwem Stefana Sortynskiego ps. "Palij", wykonywal czynnoki gospodarcze- dopiero ро przeszlo p6l
roku otrzymal karabin "Mauser" і pelnil w6wczas sluib~ wartownicz~- zawsze
jednak w towarzystwie godnego zaufania czlonka UPA. Przy nadarzaj~cej si~
okazji, w listopadzie 1946 r., wraz z dwoma kolegami Pitul~ і Hordym zbiegl
z oddzialu і ukrywal si~ w miejscowoki Nowe Siolo, pow.lubaczowski, u Katarzyny Hul, z kt6r~ tei zostal przesiedlony. Kiedy transport znalazl si~ wGiiycku,
Chawrat zostal zatrzymany, bowiem nie posiadal dokument6w. Najprawdopodobniej wskazany przez jednego z tajnych informator6w UB, kt6rzy funkcjonowali w kaidym z transport6w. Sledztwo, prowadzone przez wiele miesi~cy,
zakonczono і sporщdzono akt oskarienia dopiero 14 paidziernika 1947 r. Rozprawa s~dowa rozpocz~la si~ 28 paidziernika 1947 r., а 31 paidziernika WSR
pod przewodnictwem kpt. Aleksandra Borowskiego oglosil wyrok. Chawrat
skazany zostal na kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W tajnej opinii sldadu s~dz~cego uznano, іе Chawrat "na ulaskawienie nie zasluguje". Podstaw~ oskarienia ЬуІо jedynie przyznanie si~ do winy oskarionego.
S~d jednakie te fragmenty wyjasnien, kt6re swiadczyly na korzysc oskarionego (uprowadzenie noc~ і przymusowe wcielenie do karnego oddzialu UPA,
ucieczka z oddzialu), uznal za wykr~tne і "nie dal im wiary': Malo tego, fakt,
іі oskariony ро ucieczce z oddzialu ukrywal si~, nie powr6cil do domu rodzinnego, со ЬуІо zrozumiale, bowiem jako dezerterowi grozila mu smierc ze
strony UPA, uznal za okolicznosc obci~iaj~c~. Za okolicznosc obci~iaj~c~ S~d
przyj~l r6wniei "nielegalny wyjazd ·na Ziemie Odzyskane z zamiarem dalszego ukrywania si{ NSW podzielil to osobliwe stanowisko WSR і 21 listopada
1947 r. wyrok utrzymal w mocy. Dopiero w drodze laski Prezydenta RP, decyzj~ z 1 grudnia 1947 r. kar~ smierci zamieniono na 15lat wi~zienia. Wi~ziony
byl m.in. w Olsztynie) Barczewie і Sztumie. Na mocy amnestii z 22 listopada

1952 r. WSR zlagodzH kar~ pozbawienia wolno5ci о 1/3, tj. do 10 lat, а z uwagi,
іе Chawrat odcierpial juz ponad polow~ tak orzeczonej kary, zarzqdzH warunkowe, przedterminowe zwolnienie. Wolnosc odzyskal 16 czerwca 1954 r. [IPN
Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn. 8/720
(akta procesowe Sr 610/47); В. Lukaszewicz, WSR].
s. Mikolaja і Katarzyny z d. Koziarska, ur. 11 sierpnia 1912 r.
w Piwowszczyznie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 6 klas
szkoly powszechnej. Rolnik we wsi Szmitk6w, pow. sokalski. Ро przesiedleniu
w lipcu 1947 r. wraz z zonq Mariq (z d. Demidont) mieszkat w S~popolu, pow.
bartoszycki, gdzie prowadzH trzyhektarowe gospodarstwo rolne. Aresztowany З wrzesnia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce і ро wst~pnym
przesluchaniu przetransportowany do aresztu WUBP. Postawiony przed WSR
wraz z ----) Bazylim Gtоwлсюм, ----) Janem DEMIDONTEM, ----) Wladyslawem
PIHLUКIEM і ----) Wlodzimierzem TOPOROWSКIM, Z ktorymi mial utrzymywac
"kontakty organizacyjne" і prowadzic rozmowy "na tematy organizacyjne". Akt
oskarzenia zarzucal mu, іе od czerwca 1946 r. utrzymywal lqcznosc z czlonkami UPA і udzielal im "czynnej pomocy"; przyjmowal w swoim mieszkaniu
(m.in. Eugeniusza Sztender~ ps. "Prirwa"- prowidnyka okr~gu ІІІ OUN, Piotra Lahod~ ps. "Hromowyj"- szefa sztabu ІІІ ОТ "Danyliw': Romana Kowalczuka ps. "Orlyk"), "udzielat pozywienia і informacji odnosnie WP, UB і МО
na tamtejszym terenie': Poza tym "w formie kontyngentu ofiarowal na cele org[anizacji] UPA 200 kg pszenicy': Ро przesiedleniu zas, w S~popolu, pod koniec
grudnia 1947 r. kontaktowal si~ z Wasylem Dyszkantem ps. "Derkacz"- kurierem Zagranicznych Formacji OUN (ten w6wczas poslugiwal si~ nazwiskiem
Wladyslaw Ozorek), kt6remu opowiedzial о dzialalno5ci UPA w Rzeszowskiem
і Lubelskiem oraz "о tym, jak odbywaly si~ wysiedlenia ludno5ci ukrainskiej".
Mial tez sluzyc Dyszkantowi za przewodnika і organizatora spotkan z bylymi
czlonkami OUN czy UPA (w tym z "Prirw~'). Na poczqtku 1948 r. (w "styczniu lub lutym") przez szesc dni kwaterowal u siebie Piotra Lahod~, znajomego
ze Szmitkowa. R6wniez і jemu umozliwH spotkanie z Dyszkantem. Kiedy ten
w kwietniu 1948 r. opu5cH Olsztynskie, Chmura mial utrzymywac z nim kontakt korespondencyjny: listy wysylat pod adresem Marii Sieleckiej (Warszawa, Borsucza 6). WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal
Chmur~ za winnego zarzucanych ти przest~pstw і 9 grudnia 1948 r. skazal na
kar~ 8 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 2lata. W apelacji podnoszono argument, iz w trakcie post~powania dowodowego przed Sqdem nie dowiedziono, Ьу w Olsztynskiem dzialala UPA,
а zatem "kontaktowanie si~ z poszczeg6lnymi czlonkami tej organizacji - - nie
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bylo kontaktem [organizacyjnym] і dopomaganiem przest~pczej dzialalno5ci,
natomiast bylo to kontaktowanie si~ z poszczeg6lnymi ludzmi jako znajomymi pochodz~cymi z tych samych miejscowo5ci': Obronca wojskowy podkreslH
tei, іе udzielana pomoc ,,byla dorywcza і malej wagi)). NSW postanowieniem
z 9 lutego 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia': а wyrok
WSR utrzymal bez zmian. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r.
WSR postanowieniem z 15 wrzesnia 1953 r. kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzH о 1/3, tj. do 5lat і 4 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie і OPW Lagiewniki, sk~d warunkowo, obligatoryjnie zwolniony zostal 6 listopada 1953 r.
[IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn.
8/1175 (akta procesowe Sr 414/48 ); Halagida, Prowokacja].
s. J6zefa і Pelagii z d. Szpak, ur. 2lutego 1907 r. we wsi Kniaiyce, pow. przemyski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W 1929 r. odbyl przeszkolenie wojskowe w 38. Pulku Piechoty Strzelc6w Lwowskich, stacjonuj~cym w garnizonie Przemysl. Ро przesiedleniu mieszkal w Chmielewie, gm. Bukowiec, pow. Hawecki, gdzie wraz
z ion~ Mari~ (z d. Terepalka) uprawial osmiohektarowe gospodarstwo rolne.
Od 28 sierpnia 1947 r. czlonek Stronnictwa Ludowego. Zatrzymany 26 kwietnia 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP G6rowo Haweckie. Postawiony przed
WSR, kt6ry pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka 28 czerwca 1949 r.
uznal go za winnego, іе od lata 1946 do wiosny 1947 r. w Kniaiycach w ))swoim
mieszkaniu prywatnym utrzymywal punkt kontaktowy dla zbrojnych czlonk6w
band UPX: U niego tei przechowywano produkty iywno5ciowe zebrane od
ludno5ci cywilnej jako danina na rzecz UPA. Wyrok brzmial: 7lat pozbawienia
wolnosci. Na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. kar~ zlagodzono о 1/3, tj.
do 4 lat і 8 miesi~cy wi~zienia. 1 grudnia 1953 r. WSR na posiedzeniu niejawnym uznawszy, іе Cielewicz "odbyl jui ponad polow~ wyrokiem orzeczonej
kary, w czasie kt6rej okazal si~ wi~zniem zdyscyplinowanym. Zatrudniony jest
w kopalni w~gla, z kt6rej to pracy wywi~zuje si~ naleiycie, о czym swiadczy
fakt, іе okres 14 miesi~cy zostal mu zaliczony podw6jnie w poczet obligatoryjnego zwolnienia)) - nakazal natychmiastowe wypuszczenie go na wolnosc.
Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie і OPW Ruda Sl~ska, sk~d zwolniony zostal przedterminowo 5 grudnia 1953 r. [JPN 01, sygn. 8/1357 (akta procesowe
Sr 211/49)].
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s. Andrzeja і Anny z d. Klisz, ur. 12 maja 1924 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: jedna klasa
szkoly powszechnej. Rolnik. W 1942 r. wywieziony na roboty do Rzeszy, do

domu powrocil ро zakonczeniu wojny. Ро przesiedleniu mieszkal wWoli Wilknickiej, pow. braniewski. Zatrzymany 19lutego 1948 r. S'}dzony byl w zbiorowym procesie czlonkow rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do ktorej mial
go zwerbowac----) Michal Оtснл. Przed WSR zaprzeczyl, Ьу nalezal do jakiejkolwiek nielegalnej organizacji. Odwolal tez wyjasnienia zlozone w sledztwie:
"poniewaz mnie bili, musialem przyznac si~ do nieprawdy і protokol podpisalem': S'}d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal jednakie
wyjasnienia te za klamliwe і 31 sierpnia 1948 r. skazal Cieliczk~ na 10 lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata
oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca
wojskowy wskazywal na brak dowodow winy і wnosil о uniewinnienie Cieliczki. Jednakie NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'} pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dzi~ki ustawie
amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono do
6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha,
OPW Czeladz, OPW Piechcin, sk'}d zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 13lutego 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr
48); IPN Ol, sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48,
t. 1-IV)].
s. Jozefa і Eufemii z d. Tkaczuk, ur. 2lutego 1923 r. w Rusinie,
pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Z zawodu szewc. Od kwietnia 1946 r. pod ps. "Lewko" w UPA, w czocie
,,Moriaka': Noc'} z 27 na 28 maja 1946 r. Ciona bral udzial we wspolnym ataku UPA і WiN na Hrubieszow. Caloki'} sil ukrainskich dowo~il Eugeniusz
Sztendera ps. "Prirwa': Z miejscowego wi~zienia uwolniono 20 osob (w tym
5 Ukraincow). W czasie akcji zgin~lo 9 zolnierzy z 98. Pulku Wojsk NKWD
oraz 9 zolnierzy WOP, funkcjonariuszy UB і PPR; zdemolowano siedziby PPR,
UBP, starostwa. Ро stronie ukrainskiej zgin~lo 5 osob (w tym troje w trakcie odwrotu). Ciona, jak sam potem twierdzil, uczestniczyl jedynie w grupie
oslonowej na mokie na Huczawie. Nie bral bezposrednio udzialu w walkach
w miescie. W nast~pnych miesi'}cach nie uczestniczyl w akcjach zbrojnych. Na
terenie powiatu hrubieszowskiego oddzial skoncentrowal si~ na budowaniu
kryjowek, magazynow zywnokiowych, rekwizycji zywnoki na potrzeby UPA.
Z koncem lata czota przeszla na teren powiatu wlodawskiego. Tu szykowano si~
do zimy, przygotowuj'}c schrony mieszkalne і zapasy zywnoki. Kiedy uznano
za nierealn'} mozliwosc bezpiecznego przezimowania, oddzial zostal rozwi'}zany. Wraz z grup'} "Prirwy" pod koniec grudnia 1947 r. "przeszedl z broni'}
w r~ku na teren woj. olsztynskiego': Od stycznia ukrywal si~ w Gudnikach,
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pow. k~trzynski, w zabudowaniach gospodarczych ~ Jana 0GRODNIКA. Ти
zdekonspirowany przez ~ Piotra Szлwu1.~, Ciona zostal uj~ty przez funkcjonariuszy Bezpieczenstwa 25 stycznia 1948 r. Ро zatrzymaniu poddano go brutalnemu sledztwu і postawiono przed WSR w procesie pi~cioosobowej grupy
czlonk6w UPA. S~d pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego "nie
dal wiary" tlumaczeniu Ciony і wsp61oskarzonych, ze przechodz~c z terenu
Lubelskiego mieli zamiar przy ротосу przesiedlonych Ukrainc6w uzyskac legalizuj~ce dokumenty і rozpocz~c nowe zycie, "poswi~caj~c si~ uczciwej pracy': W uzasadnieniu wyroku S~d stwierdzal jednoznacznie, ze jest wr~cz nieprawdopodobne, Ьу "Prirwa': dow6dca siedemnastoosobowej grupy, "narazal
siebie і swoich ludzi w czasie przejscia kilkuset kilometr6w nieznanego terenu
w pelnym uzbrojeniu ро to tylko, Ьу osi~gn~wszy wojew6dztwo olsztynskie
porzucic tutaj bron і ludzi rozpu5cic. M6gl to bowiem z powodzeniem uczynic w lasach wlodawskich, ро czym ludzie jego pojedynczo mogli z latwo5ci~
przejsc na teren innych wojew6dztw, nie narazaj~c si~ w takim stopniu jak przy
przej5ciu grupowym z broni~': 10 czerwca 1948 r. S~d uznal Cion~ za winnego aktywnej przynalezno5ci do "zbrojnej bandy UPX', nielegalnego posiadania
broni palnej і skazal na kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
W poufnej opinii skladu s~dz~cego "skazany na lask~ nie zaslugiwal': Postanowieniem NSW z 6 sierpnia 1948 r. wyrok zostal utrzymany w mocy. Prezydent RP decyzj~ z 14 sierpnia 1948 r. kar~ smierci zamienil na dozywotnie
wi~zienie. Podejmowane p6zniej starania о zlagodzenie kary, jej darowanie,
"Ьу dac moznosc jeszcze troszeczk~ skorzystac z tej wolno5ci і naprawd~ pozyc
tym spokojnym zyciem': pozostawaly "bez uwzgl~dnienia". Dopiero 24 maja
1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny na podstawie amnestii z 27 kwietnia 1956 r. kar~ pozbawienia wolno5ci zlagodzil do 12 lat, а utrat~ praw skr6cil do lat 5. Odbywaj~c kar~ w Centralnym Wi~zieniu Karnym w Barczewie,
Ciona skierowal18listopada 1956 r. dramatyczn~ prosb~-zazalenie na spos6Ь
traktowania podczas sledztwa і w samym barczewskim wi~zieniu (zob. Aneks,
dok. 25). Jedynym efektem skargi bylo natychmiastowe, ро dw6ch dniach od
supliki, przeniesienie Ciony do Strzelec Opolskich. Podejmowane starania Ciony о ulaskawienie okazaly si~ daremne. Decydowaly negatywne opinie wladz
wi~ziennych. Naczelnik wi~zienia w Strzelacach Opolskich pisal, іе Ciona ро
osadzeniu w strzeleckim wi~zieniu "zostal zatrudniony w masowej produkcji,
gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. Z pracy wywi~zuje si~ dobrze, wykonuJe
przeci~tnie 120% normy, lecz w stosunku do wi~zni6w zatrudnionych wraz
z nim procent normy jest bardzo niski. Zachowanie jego w okresie pobytu
w tut[ ejszym] wi~zieniu, jak і w innych jednostkach wi~ziennych jest nienale-

zyte, gdyi w poprzednich jednostkach wi~ziennych karany dyscyplinarnie byl
11 razy za przekroczenie przepisow Reg[ ulaminu] Wi~z[ iennego]. Natomiast
ро przybyciu do tut[ejszego] wi~zienia w pierwszych dniach nie wykonywal
rozkazu przelozonego 5сі~сіа wlosow oraz w porze dziennej ldadzie si~ w ubraniu na lOzko lub siedzi na nim, ponadto nie okazuje szacunku wobec przelozonego. Jest on wi~zniem niezdyscyplinowanym, gdyi nie przestrzega w caloki przepisow Reg[ulaminu] Wi~z[iennego]. Ogolnie zachowanie si~ - - jest
niedostateczne". Prokurator Generalny PRL pozostawH podanie Ciony о ulaskawienie "bez dalszego biegu': Podobnie SW w Opolu Wydzial lV Karny na
posiedzeniu niejawnym 12 wrzesnia 1958 r. odmowH prawa laski, Ьо podczas
odbywania kary Ciona - jak uzasadniano - niczym pozytywnym nie wyroinH
si~, а ponadto w wi~zieniu "zachowuje si~ nagannie". Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie, Strzelcach Opolskich і ponownie w Barczewie, sk~d zwolniony
zostal З stycznia 1959 r. Byl ostatnim wi~zniem olsztynskiego WSR [IPN Ві,
sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn. 9/981, 8/982
(akta procesowe Sr 197/48, t. І-ІІ); Halagida, Prowokacja; Lukaszewicz, WSR;
St~pnicki, ss. 295-301].
CYLUPA WІ.ODZIMIERZ,

s. Andrzeja і Katarzyny z d. Turczyk, ur. 19 sierpnia 1906 r. w Por~bach, pow. brzozowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро zakonczeniu edukacji pracowal na
czteromorgowym gospodarstwie rodzicow. W latach 1929-1931 odbyl zasadnicz~ sluib~ wojskow~ w WP. W 1940 r. oienH si~. Ро przesiedleniu mieszkal w
Zielonce Pasl~ckiej, pow. pasl~cki. Zatrzymany 18 sierpnia 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k jako podejrzany о przynaleinosc pod ps. "Wziatyj"
w latach 1944-1947 na terenie powiatu brzozowskiego do OUN. Mial przede
wszystkim wspierac poczynania organizacyjne w OUN ~ Wasyla FІСАКА, stanycznego z rodzinnej wsi Por~by. Ponadto akt oskarienia zarzucal mu szkolenie czlonkow SKW w obchodzeniu si~ z broni~, uczestnictwo w rekwizycji
iywno5ci na rzecz UPA, w budowaniu schronow mieszkalnych і magazynow
iywno5ciowych. Zarowno w sledztwie, jak і na rozprawie przed WSR Cylupa nie przyznawal si~ do zarzucanych czynow. JednakZe S~d pod przewodnictwem por. Alojzego Majewskiego 19listopada 1949 r. uznal Cylup~ za winnego
zarzucanych mu czynow і skazal na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 23 maja 1950 r. utrzymal wyrok
w mocy, pozostawiaj~c skarg~ rewizyjn~ "bez uwzgl~dnienia': WSR 24 sierpnia 1954 r., stosuj~c przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r., kar~
wi~zienia zlagodzH о 1/3, tj. do 10 lat. Wi~ziony w Olsztynie і Barczewie, sk~d
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warunkowo, przedterminowo wyszedl na wolnosc 26 sierpnia 1954 r. [IPN 01,
sygn. 8/1455 (akta procesowe Sr 348/49); Motyka].
CZABAN JлN,
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s. Andrzeja і Anastazji z d. Perstynak, ur. 8 maja 1922 r. w Lublincu Starym, pow.lubaczowski, w rodzinie chtopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w maju 1947 r. mieszkal we wsi
Miczuly, pow. w~gorzewski. Zatrzymany przez funkcjonariuszy WUBP З lipca
1948 r. jako podejrzany о czlonkostwo w UPA. Akt oskarzenia sporчdzony
zostal przez ppor. Jana Majewskiego tylko na podstawie wyjasnien zlozonych
w sledztwie przez Czabana. Pod koniec lutego 1945 r. Czaban wsЩpH do UPA,
gdzie otrzymal ps. "Czubatyj" і przydzielony zostal do roju "Beja" w sotni Jana
Szymanskiego ps. "Szuma". Od wiosny 1945 r. bral udzial w paleniu na terenie
powiatu jaroslawskiego zabudowan wysiedlonych na radzieck~ Ukrain~ (wies
Stare Siolo, gdzie spalono dziesi~c zabudowan і posterunek МО; caly przysi6lek
Cieplice ). We wrzesniu 1945 r. podczas potyczki z grup~ operacyjn~ WP kolo
miasteczka Oleszyce, pow. lubaczowski, zostal ranny w r~k~ і urlopowany. Leczyl si~ w domu rodzinnym. W lutym 1946 r. powr6cil na kr6tko do czoty (teraz
jego bezposrednim dow6dc~ byl "Kruk"). W6wczas to uczestniczyl w paleniu
zabudowan wiejskich na terenie Jaroslawskiego. Z uwagi na ran~ r~ki w marcu
ponownie zostal odeslany do domu (na rozprawie twierdzil, іі sam si~ postrzeШ, gdyi mial jui dosyc sluzby w UPA). Potem jui w akcjach nie uczestniczyl.
Jesieni~ 1946 r. zdobyl falszywe dokumenty (zaswiadczenie о rejestracji w RKU
oraz tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci) na nazwisko Stefan Кира. Pod
tym wlasnie nazwiskiem w maju 1947 r. zostal przesiedlony na Mazury. WSR
pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego 31 sierpnia 1948 r. skazal Czabana na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
Wyrok zaskarzyli zar6wno WPR, jak і w imieniu Czabana jego obronca. Pierwszy, mjr J6zef Reich wnosil о uchylenie wyroku WSR і ponowne rozpatrzenie
w innym skladzie orzekaj~cym, bowiem wymierzona Czabanowi kara "nie jest
odpowiednio wielka w stosunku do winy oskarzonego': а dotychczasowa niekaralnosc jako okolicznosc lagodчca "nie powinna byla zawazyc przy ferowaniu wyroku, gdyz oskarzony nie byl karany jedynie dlatego, іе ukrywal si~
przed wymiarem sprawiedliwoki pod falszywym nazwiskiem. R6wniez і wiek
oskarzonego - - jako dostatecznie daleki od granicy 17 lat, maj~cej znaczenie
w prawie, nie powinien stanowic okolicznoki lagodz~cej. - - Oskarzony nie
wykazal zadnej skruchy za swoje czyny. - - Staral si~ wykr~tnie tlumaczyc,
odwoluj~c na rozprawie swoje wyjasnienia zlozone w sledztwie': со dowodzi,
іе jest on "jednostk~ aspoleczn~ і nie zasluguje na zadne wzgl~dy': Obron-
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natomiast podnosH zarzut wymierzenia Czabanowi kary niewspбlmiernie
wysokiej. NSW postanowieniem z ЗО listopada 1948 r. wyrok WSR utrzymal
w mocy, а skargi pozostawH "bez uwzgl~dnienia". Uznal, іе "zarzuty obu skarg
rewizyjnych s~ niesluszne': а WSR wymierzyl kar~ "wspбlmiern~ do winy tak
za poszczegбlne przest~pstwa, jak і kar~ l~czn~: Na mocy ustawy amnestyjnej
z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial lV-А Karny 12 lipca 1956 r. zlagodzH kar~ pozbawienia wolnoki do 8 lat, а utrat~ praw do 2 lat і 6 miesi~cy.
Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Raciborzu. Wolnosc odzyskal 16 lipca
1956 r. [IPN 01, sygn. 8/1111 (akta procesowe Sr 332/48)].
CzoRNIJ WASYL, s. Stefana і Anny z d. Michalin, ur. 10 marca 1903 r. we wsi

Prusie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej, kowal. Od 1926 r. odbywal zasadnicz~ sluib~ wojskow~ w 26. Pulku Strzelcбw Kaniowskich w Lodzi; odznaczony Krzyiem Pulkowym, sluib~
ukonczyl w stopniu kaprala. Potem pracowal jako kowal na terenie wojewбdz
twa lwowskiego, m.in. w Zбlkwi. Zolnierz Wrzesnia, pod Warszaw~ dostal si~
do niewoli niemieckiej. Z obozu jenieckiego zwolniony w 1940 r. PowrбcH do
iony mieszkaj~cej wбwczas w miasteczku Potylicz, nieopodal Rawy Ruskiej.
Od 1941 r. byl policjantem w Potyliczu, potem od 1943 r. w Rawie Ruskiej. Ро
wkroczeniu Armii Czerwonej przez krбtki czas, do pazdziernika 1944 r., ukrywal si~, а nast~pnie powrбcH zza linii Curzona і osiadl w rodzinnej wsi Prusie
wraz z ion~ Polk~, Katarzyn~ (z d. Basaj) і dwбjk~ dzieci w wieku 2 і 8 lat.
W maju 1947 r. iona zostala przesiedlona w Olsztyitskie. Czornij bez dokumentбw, nie chc~c naraiac siebie і iony, przyjechal osobnym transportem. Rodzin~
odnalazl na pocz~tku czerwca 1947 r. we wsi Zelki, pow. gizycki, gdzie otrzymala dwunastohektarowe gospodarstwo rolne. Pracowal tu w maj~tku PNZ.
W Zarz~dzie Gminy Talki, pow. gizycki, wyrobH sobie dokument toisamoki
na nazwisko Wladyslaw Szymanski. Na skutek donosu zatrzymany 9 stycznia
1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Giiycko, jako podejrzany о przynaleinosc
do UPA. W akcie oskarienia, sporz~dzonym jui 12lutego 1948 r. przez W. Siemianowicza, oficera sledczego PUBP Gizycko, zarzucono mu przynaleinosc
od lutego 1945 do czerwca 1946 r. na terenie powiatu tomaszowskiego do UPA
(sotnia "Mesnyky-2" Teodora Bulasa ps. ,,Balaj"- ОТ "Bastion"). Mial uiywac
pseudonimu "Bycz" і pelnic funkcj~ czotowego. Zarzucano mu aktywny udzial
w akcjach zbrojnych UPA skierowanych przeciwko "jednostkom SH Zbrojnych
Polskich і sprzymierzonych, tj. WP і Radzieckim': 31 marca 1948 r. na rozprawie przed WSR, ktбremu przewodniczyl mjr Edward Kotkowski, Czornij
odwolal wymuszone w sledztwie zeznania ("w UB w Gizycku na przesluchaniach strasznie m~czono mnie': "bili mnie glow~ о kian~, pr~tami ро plecach
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і gotych pi~tach") і wyjasnial, iz do UPA zostat uprowadzony sil'} і tam - jak
m6wil- "bytem uzyty do budowania bunkr6w w ziemi і kopania studzien. Оо
rob6t tych byto nas og6lem 12 os6b, а pilnowalo nas 5 banderowc6w". Z oddziatu UPA zwolniony zostal w czerwcu 1945 r., ale bez dokument6w, ktore ти
zabrano. Nie maj'}c dokumentow, ukrywal si~. Nie meldowal о tym wtadzom,
Ьо "ЬаІ si~ UPA': Ьо tez і "UPA kazdy si~ ЬаІ, і Ukrainiec, і Polak". W sytuacji,
gdy jedynym dowodem winy oskarzonego bylo jego przyznanie si~ w sledztwie і teraz przed S'}dem odwolane jako wymuszone, WSR postanowil sprawy
nie rozpoznawac, а akta przekazac WPR do uzupelnienia sledztwa. Nowy akt
oskarzenia sporz'}dzil Wydzial Sledczy WUBP. Powtorzono pierwotne oskarzenia, dodatkowo stawiaj'}C zarzut uzywania "za autentyczne podrobione tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci". WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego 9 czerwca 1948 r. skazal Czornija na kar~ l'}CZП'} 10 lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Pю1stwa. NSW wyrok utrzymal
w mocy. Starania о zlagodzenie kary wi~zienia spelzly na niczym. Naczelnik
Centralnego Wi~zienia Karnego w Barczewie tak charakteryzowal Czornija:
"wi~zien do popelnionego przest~pstwa nie przyznaje si~, а wyrok swoj uwaza
za niesluszny. Jak wynika z obserwacji-- wi~zien ten jest pogl'}dow nacjonalistycznych о przekonaniach wrogich do Polski Ludowej. Wobec powyiszych
danych zarz'}d tut[ejszego] Wi~zienia uwaza, ze wi~zien ten na ulg~ w karze nie
zasluguje". Dopiero na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia
wolno5ci zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Potulicach, sk'}d zwolniony zostal warunkowo, obligatoryjnie 24 grudnia 1953 r., poniewaz odbyl juz ponad polow~ orzeczonej kary, а "zatrudniony
w warsztatach masowej produkcji z pracy powierzonej mu wywi'}zywal si~,
przekraczaj'}c wyznaczon'} mu norm{ [IPN 01, sygn. 8/987 (akta procesowe
Sr 202/48); Kordan].

Czuy MARIAN, s. Pawla, ur. 1921 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~

operacyjn'} PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
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JAN, s. Pawla, ur. 1921 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~

operacyjn~

PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [/PN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
і Rozalii z d. Dyszkant, ur. З maja 1909 r.
wSzmitkowie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 7 klas szkoly powszechnej. Murarz. Do 1947 r. mieszkal we wsi Siebiecz6w, pow. sokalski.
Tam tez "widywal si~ cz~sto" z Piotrem Lahod~ ps. "Hromowyj': wiedz~c, ze
ten jest dow6dc~ sotni UPA. "Wiedzial о innych czlonkach tej bandy, о czym
nie meldowal wladzy': А raz nawet "udzielН przest~pczemu zwi~zkowi ротосу
wten spos6b, ze czlonkowi tego zwi~zku dal bochenek chleba". Ро przesiedleniu
w lipcu 1947 r. wraz z zon~ Ann~ (z d. Romanow) mieszkal w S~popolu, pow.
bartoszycki, gdzie prowadzH trzyhektarowe gospodarstwo rolne. Ти od grudnia
1947 r. mial przez ponad trzy miesi~ce ("z kilkudniowymi przerwami") "udzielac kwatery oraz calodziennego wyzywienia" krewnemu Wasylowi Dyszkantowi ps. "Derkacz" - kurierowi Zagranicznych Formacji OUN. UmozliwH mu
spotkanie z przybylym na Mazury pod koniec 1947 r. Eugeniuszem Sztender~
ps. "Prirwa", bylym prowidnykiem Okr~gu ІІІ OUN. Aresztowany З wrzesnia
1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce і ро wst~pnym przesluchaniu
przetransportowany do aresztu WUBP. S~dzony byl w jednym procesie wraz
z ~ Bazylim Gtоwлсюм, ~ Pawlem СнмuR-4, ~ Wladyslawem PIHLUКIEM
і ~ Wlodzimierzem ToPORowsюм. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal Demidonta za winnego zarzucanych mu przest~pstw
і 9 grudnia 1948 r. skazal na kar~ 8 lat wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. W apelacji obronca wnosH
о uniewinnienie і wskazywal na fakt, iz przew6d s~dowy nie udowodnH Demidontowi winy, bowiem ten nie m6gl wiedziec, і nie wiedzial, ze Dyszkant
jest czlonkiem nielegalnej organizacji. Ponadto "wedle zasad prawa najblizszy
krewny nie ma obowi~zku meldowania о przest~pstwie", а Dyszkant byl bratem
matki Demidonta. Istotnym wydawal si~ takze argument, ze w trakcie post~po
wania dowodowego przed S~dem nie dowiedziono, Ьу w Olsztynskiem dzialala
UPA, а zatem "kontaktowanie si~ z poszczeg6lnymi czlonkami tej organizacji
-- nie bylo kontaktem [organizacyjnym] і dopomaganiem przest~pczej dzialalnoki, natomiast bylo to kontaktowanie si~ z poszczeg6lnymi ludzmi, jako
znajomymi pochodz~cymi z tych samych miejscowoki" bylego powiatu sokalskiego. NSW postanowieniem z 9 lutego 1949 r. w nieznacznej cz~ki uznal
skarg~ rewizyjn~ і zlagodzil kar~ pozbawienia wolnoki do 6lat. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 19 maja 195З r.
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pozbawienia wolnosci zlagodzH о 1/3, tj. do 4lat і zarчdzH wypuszczenie
Demidonta na wolnosc [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62
і 116); IPN 01, sygn. 8/1175 (akta procesowe Sr 414/48); Halagida, Prowokacja].
DЕмко ANNA, с.

Dymitra і Katarzyny z d. Morus, ur. 9 lutego 1925 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkala w maj~tku Falkowo,
pow. suski (Hawski), gdzie pracowala jako robotnica rolna. Aresztowana wraz
z siostr~ ~ Mari~ DЕмко 10 stycznia 1948 r. pod zarzutem przynaleznosci od
wiosny 1946 do czerwca 1947 r. do UPA na terenie gminy Lubycza Kr6lewska.
S~dzona byla w grupowym procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR
"przeciwko ~ BusZКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom': Zar6wno w sledztwie, jak і na rozprawie nie przyznawala si~ do popelnienia zarzucanych aktem
oskarzenia czyn6w. Na procesie m6wila: "do organizacji UPA nie nalezalam,
zadnych funkcji nie pelnilam': WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 31 lipca 1948 r. uznal jednak Demko za winn~ przynaleznosci do
UPA, pelnienie w niej funkcji l~czniczki, przenoszenie meldunk6w organizacyjnych і skazal j~ na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek calego mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR, jako "wsp6lmierny winie"
utrzymal w mocy. WSR ЗО lipca 1953 r. zastosowal wobec Demko przepisy
ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzH do 6 lat і 8
miesi~cy. Kar~ odbywala w Fordonie, sk~d zwolniona zostala przedterminowo
15 pazdziernika 1953 r. [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48,
t. 1-V)].
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DEMKO MARIA, с. Dymitra і Katarzyny z d. Morus, ur. 12 czerwca 1926 r.
w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkala w maj~tku
Falkowo, pow. suski (Hawski), gdzie pracowala jako robotnica rolna. Aresztowana wraz z siostr~ ~ Ann~ DЕмко 10 stycznia 1948 r. pod zarzutem przynalezno5ci do UPA od wiosny 1946 do czerwca 1947 r. na terenie gminy Lubycza Kr6lewska. S~dzona byla w grupowym procesie wytoczonym 23 lipca
1948 r. przed WSR "przeciwko ~ BuszКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom':
Na rozprawie zdecydowanie nie przyznawala si~ do popelnienia zarzucanych
aktem oskarzenia czyn6w. І, jak zanotowano w protokole rozprawy gl6wnej,
stanowczo twierdzila: wyjasnienia w sledztwie "nie polegaj~ na prawdziwe,
а poniewaz bylam bita, wi~c protok6l musialam podpisaC': WSR pod przewod-

nictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 31 lipca 1948 r. uznal jednak Demko za
winn~ przynaleinoki do UPA, pelnienie w niej funkcji l~czniczki, przenoszenie "meldunkow na pismie" і skazal j~ na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2lata oraz przepadek calego
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r.
skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia", а wyrok utrzymal w mocy.
ЗО lipca 1953 r. WSR zastosowal wobec Demko przepisy ustawy amnestyjnej
z 22listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzil do бlat і 8 miesi~cy. Kar~ odbywala w Fordonie, sk~d zwolniona zostala przedterminowo 19 pazdziernika
1953 r. [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. І- V)].
DENEKA МІКОІ.АJ, s. Andrzeja і Marii z d. Blakita, ur. 23 maja 1919 r. w Lublincu Nowym, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu na Mazury (wraz z siostr~ Paraskewi~ Paszko, mat~, ion~ і dzieckiem) w maju 1947 r. zamieszkal w Barcianach, pow. k~trzynski, gdzie otrzymal gospodarstwo rolne. W lipcu 1948 r.
wezwany zostal do zarz~du gminy, tam oczekiwali na niego funkcjonariusze
UB, ktorzy naklaniali Denek~ do tajnej wspolpracy. Chociai wyrazil zgod~, to
jednak nie zamierzal Ьус donosicielem. Na wyznaczone pierwsze spotkanie
z ubowcem nie poszedl і росчl ukrywac si~. Wyjechal w Szczecinskie, gdzie
zatrzymat si~ u swojej stryjenki Anny Deneki- spat na sianie nad stajni~, tylko wieczorami schodzil do domu na posilki. W kwietniu 1949 r. powrocil do
Barcian, nadal ukrywat si~, ale Ьу przezyc, podejmowal rozne dorywcze prace
fizyczne. Zatrzymany zostat 9 marca 1950 r. і ро pi~ciu miesi~cach sledztwa
postawiony przed WSR pod zarzutem, іе od pazdziernika 1945 do wiosny
1947 r. pod pseudonimem "Dubenko" byt cztonkiem kuszczu "Lublinieckiego':
Uzbrojony w karabin zbierat danin~ na rzecz sotni UPA oraz budowat ziemianki, schrony і tajne magazyny zywnosciowe. "Okoto 20 lipca 1946 r. na szosie
mi~dzy Lublincem Nowym а Zukowem w pow. Lubaczow razem z innymi,
przy uiyciu broni palnej - automat ppSz - dopukil si~ gwaltownego zamachu
na Jednostk~ Polskich SH Zbrojnych - iolnierzy WP jad~cych dwoma ci~iaro
wymi samochodami, w wyniku czego dwoch zotnierzy zostato rannych': Przed
S~dem bronil si~, mowi~c, іе do kuszczu "wst~pil pod przymusem, albowiem
cztonkowie tejie organizacji grozili mu w przeciwnym razie pozbawieniem
zycia catej jego rodziny': WSR pod przewodnictwem ppor. Edwina K~sika
uznat te wyjasnienia za niewiarygodne, "wykr~tne, niczym nieuzasadnione"
і 29 sierpnia 1950 r. skazat Denek~ na l~czn~ kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek catego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW wyrok utrzymat w mocy. Dopiero na
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wniosek rewizyjny Prezesa NSW 25 marca 1955 r. kar~ wi~zienia zlagodzono
do lat 1О. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Strzelcach Opolskich. Wolnosc
odzyskal18 czerwca 1956 r. [JPN Ol, sygn. 8/1619 (akta procesowe Sr 188/50)].
DІ.UGON DYMITR,

s. Jana і Pelagii z d. Solarz, ur. 20 wrzesnia 1926 r. w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 3 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Od 1947 r. mieszkal we wsi Piotrowiec, pow. braniewski,
gdzie pomagal rodzicom w prowadzeniu dziesi~ciohektarowego gospodarstwa
rolnego. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo
w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Akt oskarienia zarzucal mu przynaleinosc od pocz~tku marca do maja 1946 r. do UPA. Mial Ьус
pod ps. "Dzwin" і "Dowhyj" czlonkiem 3. czoty (czotowy ,,Ihor") w operuj~cej
w powiatach jaroslawskim, lubaczowskim і tomaszowskim sotni "Mesnyky-1"
Grzegorza Mazura ps. "Kalynowycz': Wst~pienie do UPA bylo form~ ucieczki
przed przesiedleniem na tereny ZSRR. W koncu maja 1946 r. z powodu choroby zwolniony zostal z oddzialu і powrocil do domu. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal Dlugonia za winnego zarzucanych mu
czynow і 12lipca 1948 r. skazal na 10 lat wi~zienia, pozbawienie praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 3 lata oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Panstwa. NSW wyrok utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy
amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 12 maja 1953 r.l~cz
n~ kar~ pozbawienia wolno5ci zlagodzil do 7 lat. We wniosku о warunkowe,
fakultatywne zwolnienie Dlugonia z wi~zienia ро odbyciu ponad polowy kary,
WPR stwierdzal, іе wi~zien w zaldadzie karnym "zachowuje si~ zgodnie z Regulaminem Wi~ziennictwa, do ustroju Polski Ludowej wrogich wypowiedzi
nie stwierdzono, z naloionych na niego obowi~zkow wywi~zuje si~ nalezycie".
Wi~zienie w Barczewie opu5cil 24 maja 1954 r. [JPN 01, sygn. 8/1048 (akta
procesowe Sr 258/48)].

JAN, s. Dymitra і Paraskewii z d. Skibiak, ur. 2 stycznia 1923 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 3 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal w Woli Wilknickiej, pow.
braniewski. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. S~dzony byl w zbiorowym procesie
czlonkow rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do ktorej mial go zwerbowac ~ Michal OLCHA. Przed WSR zaprzeczyl kategorycznie, Ьу nalezal do jakiejkolwiek nielegalnej organizacji. Odwolal tez wymuszone biciem wyjasnienia zlozone w sledztwie. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal jednakie wyjasnienia przedstawione w trakcie procesu za ldamliwe,
а win~ udowodnion~ na podstawie wyjasnien zlozonych w sledztwie і 31 sierp-
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nia 1948 r. skazal Dorobienk~ na 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'l
pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dzi~ki ustawie amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono
do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha, OPW Siemianowice, sk'ld zwolniony zostal przedterminowo 24listopada 1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48 ); IPN 01,
sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
s. Jana і Marii, ur. 15 marca 1927 r. w Myczkowie,
pow. leski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej.
Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal z rodzicami we wsi Liwno, pow. lidzbarski.
20 lutego 1948 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Lidzbark Warminski. Oskariony zostal, іе przez miesi'lc, od pocz'ltku maja do pocчtku czerwca
1946 r., byl pod pseudonimem "Buk" "czynnym czlonkiem nielegalnej organizacji UPA maj'lcej na celu pozbawienie Panstwa Polskiego niepodleglego bytu
- - wykonywal zadania organizacyjne - - kopi'lc bunkry, kt6re mialy sluiyc
do zmagazynowania zboia dla w[yiej] w[ymienionej] organizacji oraz pelnil
funkcje l'lcznika, odnosz'lc listy z bandy do jej czlonk6w': Przed WSR, а rozprawa odbywala si~ na sesji wyjazdowej w Lidzbarku Warminskim, Drozd nie
przyznal si~ do winy і wyjasnial, іі w maju 1946 r. zostal przez uzbrojonych
"osobnik6w rozmawiaj'lcych ро ukrainsku" pod grozb'l smierci przymusowo
zabrany z domu do lasu, gdzie pracowal przez dwa tygodnie przy kopaniu bunkr6w. Kiedy zachorowal, zostal zwolniony do domu. Wi~cej nie mial kontaktu
z czlonkami UPA. Zaprzeczyl, Ьу wypelnial funkcj~ l'lcznika, а zeznania zloione w sledztwie "nie polegaj'l na prawdzie, gdyi zostaly wymuszone" - jak
zanotowano w protokole rozprawy gl6wnej. Wyjasnienia S'ld pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego potraktowal jako nie tylko wykr~tne,
ale і ldamliwe і mimo braku dowod6w uwiarygodniaj'lcych oskarienie uznal
Drozda za winnego zarzucanych mu czyn6w. 24 maja 1948 r. skazal go na kar~
1О lat 'vi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 13 kwietnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'l pozostawil "bez uwzgl~d
nienia" і wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej
z 22listopada 1952 r. WSR kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/3, tj. do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Bytom, sk'ld warunkowo,
przedterminowo zwolniony zostal25 grudnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/961 (akta
procesowe Sr 172/48)].
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J6zEF, s. Michala і Katarzyny z d. Chodan, ur. 15 lutego 1914 r. we wsi
Wi~zownica, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Robotnik budowlany. W latach 1937-1938 odbyl sluzb~
wojskow~ w З. Pulku Piechoty Legion6w, stacjonuj~cym w garnizonie Jaroslaw.
Zolnierz Wrzesnia, pod Modlinem dostal si~ do niewoli niemieckiej; do lata
1943 r. pracowal w Rzeszy jako robotnik przymusowy. Ро powrocie do rodzinnej wsi pomagal ojcu w pracy na roli, w sezonie letnim dorywczo pracowal jako
murarz. W koncu grudnia 1944 r. wcielony do kuszczu "Rama" Jana Kruby
ps. "Wedmid': gdzie otrzymal pseudonim "Klos" (potem "Zir"), przeszedl przeszkolenie wojskowe і polityczne. W kuszczu zajmowal si~ przede wszystkim
garbowaniem skor, z kt6rych robiono obuwie dla podziemia banderowskiego. Bral udzial w rekwizycji zywnoki na potrzeby kuszczu, а takie, jak pisano
w akcie oskarzenia "nap~dzalludzi do zbierania kory d~bowej do garbowania':
Kuszcz zostal rozwi~zany na pocz~tku 1947 r. Wowczas to otrzymal kenkart~ na nazwisko Zygmunt Zawitkowski. Do lata 1947 r. pracowal jako parobek
w Jaroslawiu, potem przyjechal na Mazury. W Pasl~ckiem pracowal jako robotnik lesny oraz murarz. Ostatecznie osiadl w Nadrzecznie [!], gm. Jelonki,
pow. pasl~cki, wsщpil w zwi~zek malzenski z pochodz~c~ z Radawy, pow. jaroslawski, Anastazj~ (z d. Kogut); oboje zostali czlonkami Rolniczej Sp6ldzielni
Produkcyjnej Rychliki. 21 pazdziernika 1950 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictwem
por. Alojzego Majewskiego З 1 stycznia 1951 r., ро rozprawie przeprowadzonej
w trybie doraznym, skazal Duba na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW wyrok utrzymal w mocy. Na podstawie
ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. WSR zlagodzil kar~ pozbawienia
wolnoki о 1/3, tj. do 10 lat. W wi~zieniu rozpoznano u Duba gruzlic~ pluc,
nieiyt zol~dka і ро przejkiu zoltaczki, na wniosek wi~ziennej komisji lekarskiej 16 maja 1954 r. uzyskal szekiomiesi~czn~ przerw~ w odbywaniu kary.
Ро wejkiu w zycie ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie
Wydzial lV-А Karny orzekl now~ kar~ l~czn~: 5 lat pozbawienia wolnoki. Dub
wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Potulicach і Sieradzu, sk~d zwolniony zostal ро 15 czerwca 1956 r. [IPN 01, sygn. 8/1734 (akta procesowe Sr 341/50);

sygn. 8/2210 (akta procesowe Sr 260/52)].
DUBER МІСНАІ.,
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s. Jana і Marii z d. Michalska, ur. 15 grudnia 1910 r. w Nowym
S~czu; wyksztalcenie: niepelne wyisze (ukonczyl we Lwowie osiem semestr6w studi6w medycznych і 4 semestry weterynarii). W Nowym S~czu ojciec byl uщdni
kiem s~dowym. Кіеdу wstal przeniesiony sluzbowo do Kolomyi, Мichal zamiesz-

kal u swej ciotki w Przeтyslu, gdzie ukonczyl gimnazjuт. Роtет przeni6sl si~ na
stale do Lwowa. Od kwietnia 1945 r. тieszkal wМrzyglodzie, pow. sanocki, u swej
narzeczonej. Na teren Olsztyilskiego przyЬyl26 paidziernika 1947 r., zaтieszkal
we wsi Wilcz~ta, pow. pasl~cki, Ьоwіет tu тieszkala ро przesiedleniu jego iona
Maria (z d. Bzdel). 9listopada 1947 r. zatrzymany przez PUBP Pasl~k. Postawiony
wstal przed WSR pod zarzuteт czlonkostwa w UPA, wkt6rej pod ps. ,,Okularnik))
od kwietnia do таjа 1946 r., а роtет wkwietniu 1947 r. pelnil funkcj~ lekarza, prowadzil w swoiт тieszkaniu punkt sanitamy Rejonu lV Okr~gu ,,Baturyn)) (prowidnyk Aleksander Laszyn ps. ,,Luh))), opiekowal si~ chorymi і rannymi upowcami
Jana Szpontaka ps. ,,ZalizniaК: jak tei nadzorowal szpital polowy kurenia. Duber,
broni~c si~, przyznawal, іе udzielal ротосу тedycznej czlonkoт UPA, ale jednoczesnie stanowczo zaprzeczal, Ьу do niej naleial. Do pracy dla podzieтia banderowskiego zostal zтuszony pod groib~ sтierci. Ponadto tlumaczyl, іе jeszcze
wczesniej podj~l wsp6lprac~ z Inforтacj~ WP, квw; ,,skladaj~c тeldunki dotyCZC}ce ruch6w poszczeg6lnych grup UPX: S~d pod przewodnictweт kpt. Jerzego Biedrzyckiego poтin~l te arguтenty і З1 sierpnia 1948 r. skazal Dubera na kar~ 15 lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata
oraz przepadek тіеnіа na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowienieт z 1 grudnia 1948 r. wyrok WSR uchylil, nakazal uzupelnienie sledztwa о WC}tek ewentualnej
wsp6lpracy Dubera z wojskieт і ,,rozpoznanie sprawy w innym skladzie s~dzi6w':
Nowy sklad orzekaj&}cy WSR pod przewodnictweт тjr. Edwarda Kotkowskiego
22 lutego 1949 r., uwzgl~dniaj&}C wniosek obrony wnosцcej о uzupelnienie sledztwa о kwesti~ wsp6lpracyw 1945 r. Dubera z NKGB ,,ро linii UPX' przekazal spraw~ WPR do uzupelnienia. Dopiero trzecia rozprawa zakonczyla si~ prawoтocnym
wyrokieт. 19 lipca 1949 r. SC}d pod przewodnictweт samego szefa olsztynskiego
WSR тjr. Roтana Abramowicza uznal Dubera za winnego і skazal na kar~ 10 lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata
oraz przepadek тіеnіа na rzecz Skarbu Panstwa. Taktyka Dubera przecicшania
sprawy nie powiodla si~. S~d jednoznacznie stwierdzil, іе тіто doloienia wielu
staran nie natrafiono na тaterialy uwiarygodniaj~ce wersj~ oskarionego о wsp6lpracy z WP, KBW czy NKGB. Twierdzenia oskarionego byly og6lnikowe, jedynie
w przypadku тaj~cego go ,,prowadzic)) kagebisty podal jego pseudonim ,,Buhaj':
ale tei т6wН, іе kontakt z nіт urwal si~ w koncu grudnia 1945 r. NSW postanowienieт z 25 listopada 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia:
а wyrok utrzymal w тосу. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r.
kar~ wi~zienia zlagodzono о 1/З, tj. do 6lat і 8 тіеsі~су. Wi~zionyw Olsztynie, Barczewie і Szczecinie, s~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal2 stycznia
1954 r. [IPN Ol, sygn. 8/1371 (akta procesowe Sr 231/49)].
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Duovcz J6zEF, s. Michala і Marii z d. Kubczyk, ur. 2 kwietnia 1915 r. w Por~
bach, pow. brzozowski, w rodzinie chlopskiej; bez formalnego wyksztakenia.
Robotnik rolny. Ро przesiedleniu wraz z zon~ Wiktori~ (z d. Wr6bel) mieszkal
w maj~tku Sok6lka, pow. pasl~cki. Zatrzymany 19 sierpnia 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k. Akt oskarzenia zarzucal Dudyczowi, ze pod ps. ,,Synij" od wczesnej wiosny do lata 1945 r. byl czlonkiem sotni Michala Dudy ps.
"Hromenko': Uczestniczyl w rekwizycjach zywnoki na rzecz UPA. Zwolniony
do domu na okres zniw juz nie powr6cH do lasu. W nast~pnych miesi~cach
mial pomagac stanycznemu --) Wasylowi FICAKOWI w pracach organizacyjnych. S~d pod przewodnictwem mjr. Romana Abramowicza uznal Dudycza za
winnego zarzucanych mu przest~pstw і 20 pazdziernika 1949 r. skazal na kar~
12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 10 lutego 1950 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia",
а wyrok utrzymal w mocy. 12 maja 1950 r. Dudycz zmarl w szpitalu wi~zien
nym w Barczewie [JPN 01, sygn. 811448 (akta procesowe Sr 336/49)].
Duovcz МІСНАІ:., s. Michala і Marii z d. Kubczyk, ur. ЗО kwietnia 1910 r.
w Por~bach, pow. brzozowski, w rodzinie chlopskiej; bez formalnego wyksztalcenia, samouk. Robotnik rolny, zajmowal si~ tez szewstwem. Ро przesiedleniu
mieszkal w maj~tku Sok6lka, pow. pasl~cki. Zatrzymany 18 sierpnia 1949 r.
przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k. Akt oskarzenia zarzucal Dudyczowi, ze od
lutego 1945 do wiosny 1947 r. byl czlonkiem SKW, w sotni Michala Dudy ps.
"Hromenko" przeszedl "przeszkolenie wojsko-bojowe, pelnH sluzb~ wartownicz~': W kwietniu 1945 r. z broniC} w r~ku uczestniczyl w spaleniu na terenie
powiatu brzozowskiego polskiej wsi Borownica. Ро chorobie nie bral udzialu
w akcjach, ale wspieral UPA, uczestniczyl w gromadzeniu na rzecz sotni UPA
zywnoki, "udzielal swego mieszkania jako kwatery і dostarczal informacji
о Wojsku Polskim': Przed WSR Dudycz nie przyznal si~ do zarzucanych mu
czyn6w. Jedynie, jak m6wH przed Sctdem, pod przymusem zostal zabrany przez
nieznanych osobnik6w do lasu, gdzie przez trzy tygodnie pelnH funkcj~ wartownika. Potem wr6cH do rodzinnych Por~b. S~d pod przewodnictwem por.
Alojzego Majewskiego 19listopada 1949 r. uznal jednakie Dudycza za winnego
zarzucanych mu czyn6w і skazal na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 23 maja 1950 r. utrzymal wyrok
w mocy, pozostawiaj'lc skarg~ rewizyjn~ "bez uwzgl~dnienia". WSR 15 kwietnia 1954 r., stosuj~c przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r., kar~
wi~zienia zlagodzH do 10 lat. Wi~ziony w Olsztynie і Barczewie, sk~d warun-

kowo, przedterminowo wyszedt na wolnosc 7 pazdziernika 1954 r. [IPN Ol,
sygn. 8/1455 (akta procesowe Sr 348/49); Motyka].
DuRKIEWICZ }AN, s. Michata і Anny z d. Humienna, ur. 1 kwietnia 1921 r.
wHrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkat w Boninie
(Zazdrosc), pow. suski (ilawski). Aresztowany tymczasowo 10 stycznia 1948 r.
przez funkcjonariuszy PUBP Hawa, przekazany do aresztu WUBP. Oskariony
zostal о to, іе pod ps. "Gonta'' przed przesiedleniem naleial do OUN-UPA
і od wiosny 1946 r. zbierat iywnosc dla UPA, kontaktowat si~ z jej czlonkami.
W kwietniu 1946 r. brat aktywny udzial wraz z innymi (m.in. z ~ Pawlem
LEWКIEM) w zabojstwie Jana Kozaka, ukrywaj~cego si~ we wsi (najprawdopodobniej) dezertera z UPA. Uczestniczyt w akcjach sabotaiowych (spalenie
szkoty we wsi Hrebenne, spalenie stacji kolejowej w Lubyczy Krolewskiej oraz
proby wysadzenia dwoch mostow mi~dzy Hrebennem а Tomaszowem Lubelskim). Ponadto "bez zezwolenia wladz posiadat pistolet і automat': S~dzony byt
w grupowym procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR "przeciwko ~
BuszКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom': Sam proces charakteryzowat si~
roinego rodzaju uchybieniami. Mialy miejsce fakty, ktore podwaialy wiarygodnosc skladanych zeznan czy wyjasnien. W pierwszej fazie rozprawy jeden
z oskarionych odwolat cz~sc swoich wyjasnien zloionych w sledztwie jako wymuszonych biciem, ale ро przerwie, ponownie przesluchany na wniosek prokuratora, w czasie nieobecnosci wspoloskarionych, zmienil wyjasnienia. Ani
S~d, ani prokurator w iaden sposob nie zareagowali na oswiadczenia wspoloskarionych, іі w sledztwie byli Ьісі. Podczas rozprawy Durkiewicz nie przyznal
si~ do stawianych w akcie oskarienia zarzutow. Twierdzit, іі w czasie wydarzen,
w ktorych rzekomo mial brac udziat, faktycznie byl chory. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Вiedrzyckiego nie dat wiary tym wyjasnieniom, uznaj~c
je za "klamliwe і wykr~tne" і 31 lipca 1948 r. skazat Durkiewicza na kar~ t~cz
n~ - kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W tajnej opinii sklad
s~dz~cy uznat, іе "ze wzgl~du na zbrodnicz~ і antypanstwow~ dzialalnosc organizacji UPX' skazany "na ulaskawienie nie zasluguje': NSW postanowieniem
z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawit "bez uwzgl~dnienia" і wyrok
WSR utrzymat w mocy. Prezydent RP decyzj~ z 7 pazdziernika 1948 r. skorzystat z prawa laski і zamienil kar~ smierci na kar~ doiywotniego wi~zienia. Na
fali odwiliy, postanowieniem SW w Olsztynie z 16 czerwca 1956 r. na mocy
ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. kara doiywotniego wi~zienia zostala
zlagodzona do 12 lat, а utrata praw do 5 lat. Wi~ziony byt w Olsztynie, Bar-
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czewie, Rawiczи, Sztитie і Raciborzи. Wolnosc odzyskallateт 1957 r. Rok
p6zniej, 28 sierpnia 1958 r. SN w Warszawie w Izbie Karnej na posiedzeniи
niejawnym, na skиtek rewizji nadzwyczajnej zalozonej przez Prokиratora Generalnego PRL, stwierdzaj~c daleko id~ce narиszenia procesowe, иchylil postanowienie NSW z 29 wrzesnia 1948 r. і wyrok WSR, spraw~ zas przekazal do
ponownego rozpatrzenia przez SW w Olsztynie [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta
procesowe Sr 268/48, t.l-V); Lиkaszewicz, WSR].
Duткл МІСНАІ.,
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s. Jana і Katarzyny z d. Hewel, иr. 20 grиdnia 1920 r. w Koszylowcach, pow. czortkowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Оо jesieni 1943 r. тieszkal w Czortkowie, zagrozony wyw6zk~ na roboty przymиsowe do Rzeszy zbiegl do lasи і wst~pil dobrowolnie
do oddzialи UPA pod dow6dztweт ,,Bradiahy". Przyj~l ps. "Krиk". W sierpniи
1944 r. zwolniony z oddzialи ze wzgl~dи na stan zdrowia. Ponownie zтobilizo
wany w sierpniи 1945 r. wst~pil do czoty "Moriaka", przez kr6tki czas zast~po
wal czotowego. Ро rozbiciи oddzicilи w grиdniи 1945 r. przydzielony zostal do
oddzialи "Lysa': Urlopowany ze wzgl~dи na stan zdrowia, od таrса do sierpnia 1946 r. иkrywal si~ и иkrainskich gospodarzy, а nast~pnie zostal dow6dc~
rojи w sotni "Wowky 33" Seтena Prystиpy ps. "Dawyd" (kиren Wlodziтierza
Soroczaka ps. "Berkиt"). Od listopada 1946 r. na polecenie Daniela Szиlhana
ps. "СhтеІ': prowidnyka Rejonи І (Nadrejon "Lyтan") w Okr~gи ІІІ OUN na
terenie gтiny Belz wraz z podleglym ти oddzialeт licz~cym 27 os6b, таj~с
do ротосу rojowych "Jaworenka': "Czornoho" і bиnczиcznego "Сzитаkа" przygotowywal zieтianki, schrony bojowe, tajne тagazyny zywnosciowe dla
UPA. Sci~gal kontyngenty zbozowe od gospodarzy, kt6rzy zbierali zboze ро
wysiedlonych Ukraincach. Nadwyzki sprzedawal, а za иzyskane pieni~dze kи
powal оЬиwіе, odziez, bielizn~ dla UPA. Mial tez specjalne иpowaznienie OUN
do sprzedawania zabиdowan ро wysiedlonych do ZSRR Ukraincach. Pieni~
dze st~d иzyskane przekazywal za pokwitowanieт prowidnykowi "Chтelowi".
W styczniи 1947 r. ро dwutygodniowyт иrlopie powr6cil do sotni "Dawyda':
Ze wzgl~dи na stan zdrowia w akcjach bojowych sotni nie иczestniczyl, rychlo
tez zostal ponownie иrlopowany. W czerwcи 1947 r. soltys wsi Wierzbi~z ~
Jan 0GRODNIK wyrobil ти dokитenty tozsaтoki na nazwisko Jan Lisowiecki. І pod tут nazwiskieт 7lipca z zon~ Ann~ (z d. Sloniowska), dw6jk~ dzieci
(roczne і czteroletnie) przesiedlony zostal w Olsztynskie. Ти znalazl prac~ jako
robotnik lesny w Nadlesnictwie K~trzyn, osiadl we wsi Sieтki, pow. k~trzynski.
Od konca grиdnia 1947 r. kontaktowali si~ z nіт przybyli na Mazиry czlonkowie grиpy Eиgeniиsza Sztendery ps. "Prirwa': со spowodowalo zatrzymanie Dиtki 28 stycznia 1948 r. przez PUBP K~trzyn. S~dzony byl przez WSR

7 czerwca 1948 r. Przed S~dem, broni~c si~, dowodzil, iz do UPA wst'!pil dlatego, ze na jego terenie nie bylo polskiej partyzantki і іе nie jest Ukraincem tylko
Polakiem. Jego malzonka miala Ьус takie Polk~ (slub brali w cerkwi, со na tym
terenie nie bylo czyms wyj~tkowym). Na z~danie s~dziego, Ьу zm6wil pacierz
ро polsku, wyjasnial: ,,pacierza ро polsku ani ukrainsku nie umiem, poniewaz
matka umarla wczesnie': S~d pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego 1О czerwca 1948 r. orzekl wobec Dutki kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Panstwa. NSW skarg~ rewizyjn~ pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia",
а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzono о 1/3, tj. do lat 10 і postanowieniem WSR
z 20 lipca 1954 r. Dutka zwolniony zostal warunkowo z reszty pozostalej do
odcierpieni<t kary. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Szczecinie і Goleniowie. Wolnosc odzyskal 23 lipca 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka
obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn. 8/981, 87/982 (akta procesowe Sr 197/48,
t. І-ІІ)].
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s. Michala і Anastazji z d. Kubasa, ur. 19 grudnia 1921 r. we
wsi Ulaz6w, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Od 1942 do wiosny 1944 r. na robotach w Niemczech. Ро powrocie z Rzeszy "okolo Wielkanocy" 1944 r. wcielony zostal do
UPA. Strzelec w operuj~cych na terenie powiat6w jaroslawskiego, lubaczowskiego і poludniowej cz~ki tomaszowskiego sotniach kurenia Jana Szpontaka ps. "Zalizniak': W czerwcu 1947 r. zostal rojowym w 2. czocie "Beja" sotni "Mesnyky-2", kt6r~ ро smierci "Balaja" obj~l Mikolaj Taraba.n ps. "Tucza".
Uzywal ps. "Loza" і "Fuks': Wedlug aktu oskarzenia mial m.in. w grudniu
1944 r., w okresie swi~t Bozego Narodzenia, uczestniczyc na terenie powiatu lubaczowskiego w akcji zbrojnej skierowanej przeciwko grupie operacyjnej
NKWD, kt6ra stracila kilku zolnierzy, а takie "jeden karabin maszynowy, cztery konie і furmank{ W maju 1945 r. bral udzial w podpaleniu wsi Zalesie,
pow. lubaczowski. W ci~gu 1946 r. uczestniczyl w starciach z oddzialami WP,
w paleniu opuszczonych zabudowan przesiedlonych na radzieck~ Ukrain~ we
wsiach Stare Siolo, Teplice, Kowale і Wi~zownica; jesieni~ tego roku w wysadzeniu mostu kolejowego na Sanie. Wiosn'! 1947 r. bral udzial w akcji przeciwko grupie operacyjnej WP w okolicach przysi6lka Bachory. Ро rozpocz~ciu
operacji "Wisla" aktywnosc sotni zamarla. We wrzesniu 1947 r. sotnia "Tuczy"
zostala rozwi~zana. Na ostatnim apelu wyst~pil prowidnyk 11 Okr~gu OUN
Mikolaj Radejko ps. "Krym': kt6ry w przem6wieniu do zebranych podkreslil,
ze jakkolwiek maj~ teraz w wi~kszoki powr6cic do swoich rodzin, to jednak
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,,nadal wszystkich obowi~zиje przysi~ga і wiernosc dla organizacji)). Fecio wraz
z cztereтa innymi (--t Janeт Вп.УJЕМ, --t Grzegorzeт HARASYMEM, --t Janeт KoLEG~ і --t Janeт KORDUPLEM) przeszedl ,,z broni~ w r~kи)) na teren
wojew6dztwa olsztynskiego. Akt oskarzenia zarzиcal, iz przybyt ,,сеlет kontynиowania dalszej wywrotnej [!] dzialalnosci przeciwko Panstwи Polskieти':
Rzeczywistosc byla inna, szиkal stabilizacji. Podj~l prac~ jako robotnik rolny,
traktorzysta w тaj~tkи PNZ Broz6wka, gт. Krиklanki, pow. w~gorzewski.
Od tej pory, jak zanotowano p6zniej w тaterialach Bezpieczenstwa, ,,wrogiej
dzialalnosci nie przejawial ani tez nie pozostawal w nielegalnych zwi~zkach
organizacyjnych)) Dzi~ki ротосу Eиgeniиsza Szтиka (роtет przesiedlonego
do Mazиch6wki, pow. gizycki), kt6ry jeszcze w styczniи 1947 r. иdost~pnil ти
sw6j wyci~g тetryki иrodzenia, zalegalizowal si~ w тіеjsси zaтieszkania, tj.
w Krиklankach, і wyst~powal pod jego nazwiskieт. Od 11 таrса 1948 r. byl
czlonkieт PPS (legitymacja nr 28590/1090). Zatrzyтany zostal 2lipca 1948 r.
Akt oskarzenia sporz~dzil ppor. Jan Majewski z WUBP jedynie na podstawie
wyjasnien zlozonych w sledztwie. S~dzony byl wraz z Bilyjeт, Наrаsутет
і Koleg~. WSR pod przewodnictweт тjr. Kaziтierza Nizio-Narskiego иznal
Fecia za winnego zarzиcanych ти przest~pstw і 14 wrzesnia 1948 r. skazat na
l~czn~ kar~ sтierci, иtrat~ praw pиblicznych і obywatelskich praw honorowych
na zawsze oraz przepadek тіеnіа na rzecz Skarbи Panstwa. W poиfnej opinii
sktadи s~dz~cego stwierdzono, іе ze wzgl~dи na ,,wyrz~dzenie znacznej szkody interesoт Panstwa Polskiego, nieokazanie skrиchy" Fecio ,,na иlaskawienie
nie zaslиgиje': NSW postanowienieт z 10 listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawH ,,bez иwzgl~dnienia)) і wyrok иtrzymal w тосу. Prezydent RP decyzj~ z 29 listopada 1948 r. skorzystal z prawa laski і zaтienH kar~ sтierci
na kar~ dozywotniego wi~zienia. Na тосу иstawy aтnestyjnej z 27 kwietnia
1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny 29 таjа 1956 r. zlagodzil kar~
pozbawienia wolnoki do lat 12, а pozbawienia praw do lat 5. Na skиtek rewizji nadzwyczajnej Prokиratora Generalnego PRL SN w Warszawie w Izbie
Karnej 18 kwietnia 1957 r. исhуШ wyroki z 1948 r. і orzekt nowy l~czny wyrok:
10 lat wi~zienia z иtrat~ praw przez 2lata і 6 тіеsі~су. Wi~ziony w Olsztynie,
Barczewie, Wronkach і Strzelcach Opolskich, sk~d zwolniony zostal warиnko
wo, przedterтinowo 20 stycznia 1958 r. [IPN Ві, sygn. 065/44 (charakterystyka
obiektowa nr 35); IPN 01, sygn. 8/1122 (akta procesowe Sr 346/48); Informator
о nielegalnych organizacjach; Kordan; tиkaszewicz, WSR; Misilo].
FEDEJKO МІ СНА І., s. Stefana і Marii z d.
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Lewicka, иr. 27lиtego 1929 r. w Uhrynowie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 6 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniи w lірси 1947 r. тieszkal wraz z rodzicaтi we wsi

Burszewo, pow. mr'}gowski, gdzie pomagal w gospodarstwie rodzic6w. Zatrzymany wraz z ojcem ~ Stefanem FEDEJЦ 26 stycznia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Mr'}gowo, а nast~pnie przetransportowany do aresztu WUBP
w Olsztynie. Oskariony о to, іе wiedZC}C о kwaterowaniu w rodzinnym gospodarstwie w styczniu 1948 r. czlonk6w przybylej tu z Lubelszczyzny pod koniec
1947 r. grupy UPA Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa", nie powiadomil о tym
wladz bezpieczenstwa. WSR w Olsztynie pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego 23 kwietnia 1948 r. skazal Fedejk~ na kar~ 6 miesi~cy wi~zienia
oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na rok. Jeszcze tego samego dnia prokurator wojskowy mjr Jerzy Tramer zloiyl do NSW
skarg~ rewizyjn(}, wnoSZC}C о uchylenie wyroku w caloki і ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu pisal: "przy wymiarze kary SC}d wzi'}l pod uwag~
dotychczasow'} niekaralnosc skazanego, со w iadnym wypadku nie moie Ьус
uwaiane jako okolicznosc lagodz'}ca; а to, іе skazany dopukil si~ powyiszego
przest~pstwa z obawy, Ьу przez zgloszenie wladzy nie wywolac przykrych konsekwencji dla swego ojca, kt6ry tym przest~pcom udzielal schronienia w swych
zabudowaniach, r6wniei nie moie miec wplywu na lagodniejszy wymiar kary,
poniewai ojciec skazanego do bandy nie naleial і skazany m6gl zameldowac
w porozumieniu ze swoim ojcem, czego jednak nie dokonuj'}c wykazal w tym
kierunku wiele zlej woli. Wobec nasilenia tego rodzaju przest~pstw na tutejszym terenie wymierzona kara jest niewsp6lmiernie niska і nie mieki w sobie element6w odstraszaj'}cych': Wyrok jednakie przez niedopatrzenie uprawomocnil si~ і NPW 21 czerwca 1948 r. musiala wycofac skarg~ rewizyjn'}.
Michal Fedejko wolnosc odzyskal7 sierpnia 1948 r. [IPN 01, sygn. 8/931 (akta
procesowe Sr 128/48)].
Konstantego і Katarzynyzd. Sawczuk, ur. 2 stycznia 1898 r.
wUhrynowie, pow. sokalski, wrodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. W latach 1924-1925 odbyl sluib~ wojskow'} w 5. Pulku Strzelc6w
Konnych stacjonuj'}cym w Z6lkwi. Zolnierz Wrzesnia. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi Burszewo, pow. mr'}gowski, gdzie prowadzil dwudziestohektarowe
gospodarstwo rolne. Zatrzymany wraz z synem 26 stycznia 1948 r. pod zarzutem udzielania dwukrotnie w swoich zabudowaniach gospodarczych (w oborze і w stodole) w styczniu 1948 r. kwatery і wyiywienia czlonkom grupy Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa': Podstaw'} oskarienia byly materialy uzyskane
w sledztwie prowadzonym przez ppor. Henryka Swierczynskiego z WUBP. Jako
swiadek oskarienia wyst~powal na rozprawie ~ Piotr Szлwut.A, jeden z kwateruj'}cycyh u Fedejki upowc6w. WSR pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego orzekl wobec Fedejki kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
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obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego mienia
na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy podnosil,
czego S~d nie bral pod uwag~, іі Fedejko dzialal pod przymusem uzbrojonych
czlonkow UPA, "ktorych si~ obawial, mial bowiem przykre doswiadczenie z terenu swego poprzedniego miejsca zamieszkania, gdzie UPA zamordowala jego
brata і cal~ rodzin~, а gospodarstwo sраШа. Obawial si~ tych samych nast~pstw
obecnie і dlatego jedynie nie doniosl wladzy о роЬусіе czlonkow bandy w swoich zabudowaniach': NSW postanowieniem z 11 czerwca 1948 r. zmienH kwalifikacj~ prawn~ podstawy wyroku, zlagodzH kar~ pozbawienia wolnoki do lat 6,
ale jednoczesnie utrzymal kary dodatkowe. Prosba Marii Fedejki, iony Stefana,
z 2 pazdziernika 1948 r. kierowana do Boleslawa Bieruta jako prezydenta RP
о darowanie w drodze laski kary utraty maj~tku na rzecz Skarbu Panstwa rozpatrywana byla przez WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego
na posiedzeniu niejawnym dopiero 20 stycznia 1949 r. Maria Fedejko prosHa
tylko о wyl~czenie z wyroku krowy і konia. Pisala: "Krow~ t~ і konia otrzymalam w posagu od swego ojca і do dzis je posiadam. - - pozbawienie mnie reszty
mego skromnego maj~tku uniemoiliwi mi dalsze prowadzenie gospodarstwa
oraz moinosc utrzymania si~ wraz z pozostal~ rodzin~': S~dzia sprawozdawca kpt. Jerzy Biedrzycki wnioskowal о "pozostawienie prosby bez biegu". Do
stanowiska tego przychyШ si~ takie prokurator mjr Jerzy Tramer. І taka tei
byla decyzja S~du. Pozniejsze zabiegi о skrocenie kary wi~zienia WSR "pozostawial bez biegu", gdyz, jak argumentowano, skazany "nie odczul jeszcze nalezycie represji karnej, со wynika z opinii wladz wi~ziennych". 1 czerwca 1950 r.
komisja lekarska z barczewskiego wi~zienia (lekarze Stefan Formella і Feliks
Wrzesniowski) rozpoznala u Fedejki "gruzlic~ wloknist~ szczytu prawego" oraz
"gruzlic~ przetoku odbytu" і wnioskowala о polroczn~ przerw~ w odbywaniu
kary ·"celem umoiliwienia leczenia sanatoryjnego': Na realizacj~ tego zalecenia
Fedejko musial czekac ponad rok, аі do decyzji NPW 28 lipca 1951 r., kiedy
to udzielono mu takowej przerwy. 22 lutego 1952 r. ponownie osadzony zostal
w wi~zieniu. Dopiero na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. kar~ wi~zienia
zlagodzono і 16 maja 1953 r. odzyskal wolnosc. Wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01,
sygn. 8/934 (akta procesowe Sr 131/48)].
FІсАк WASYL, s. Piotra і Anny z d. Czarnota, ur. 13 stycznia 1905 r. w Por~bach,
pow. brzozowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Ро przesiedleniu zamieszkat we wsi Cieszyniec, pow. pasl~cki,
gdzie wraz z ion~ Stefani~ (z d. Tucka) prowadzil siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 18 sierpnia 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k.

Akt oskarieпia zarzucal mu, іе wiosп~ 1944 r. za пamow~ Jапа Ficaka wsщpil do
OUN, przyj~l ps. "Slywa" (potem uiywal jeszcze ps. ,Worori'). Niebawem zostal
staпyczпym. Kolportowal materialy propagaпdowe OUN - ulotki skierowaпe do
zolnierzy Armii Czerwoпej, пawoluj~ce sluЦcych w піеj Ukrainc6w do dezercji
і wst~powaпia w szeregi UPA. W 1945 r. sformowal w Por~bach SКW. Sporz~dzal
sprawozdaпia (zwity) z dzialalпosci OUN, а takie miesi~czпe і kwartalпe raporty
sytuacyjпe. Orgaпizowal zaprowiaпtowaпie і kwatery dla przechodцcych czot
UPA. Orgaпizowal budow~ schroп6w mieszkalпych і magazynowych. Zbieral
koпtyпgeпty iywпokiowe ("zboie, maslo, jaja, tyton, owoce suszoпe"). Nazwiska tych, kt6rzy przeciwstawiali si~ rekwizycjom, przekazywal Sluibie Bezpeky
OUN, kt6ra "stosowala wobec oporпych represje w formie Ьісіа, а пawet pozbawieпia іусіа, jak to mialo miejsce w tym czasie z soltysem wsi Por~by Lazuk~
J6zefem, kt6ry zostal zamordowaпy za odmow~ dostarczeпia iywпoki dla UPX:
Posiadal пielegalпie bron раlп~. МіаІ Ьус aktywпy аі do chwili przesiedleпia
w OlsztyПskie. Przed WSR піе zgodzil si~ z zarzutem przyпaleiпosci do OUN;
przyzпal jedyпie, іе pod przymusem w ci~gu roku (od wiosпy 1944 do wiosпy
1945 r.) wspomagal UPA, bior~c udzial w zbi6rce iywпoki. Zaprzeczyl tei wyjasпieпiom zlozoпym w sledztwie: "Ja піе pami~tam, со zezпawalem, Ьо bylem
pobity па UB w Pasl~ku': А protokoly wyjasпien w sledztwie "podpisal, Ьо tak
kazali': WSR pod przewodпictwem por. Alojzego Majewskiego "піе dal wiary
takiej оЬrопіе" і 19 listopada 1949 r. uzпal Ficaka za wіппеgо zarzucaпych mu
czyп6w і skazal па kar~ 15lat wi~zieпia, utrat~ praw publiczпych і obywatelskich
praw hoпorowych przez 5 lat oraz przepadek mіепіа па rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postaпowieпiem z 23 maja 1950 r. utrzymal wyrok w mocy, pozostawiaj~c skarg~ rewizyjп~ "bez uwzgl~dпieпia': Staraпia о rewizj~ procesu okazaly si~
bezskuteczпe. Ficak w skardze do NPW pisal w maju 1954 r.: "Dzieje mi si~ duia
krzywda, dlatego pokorпie prosz~ о rozpatrzeпie mojej sprawy. - - Aresztowaпo
mпіе jedпak z powodu falszywego oskarieпia ~ WROBLA Samsoпa. Теп ostatпi
jest siostrzencem mojej macochy і mial ial do mпіе о to, іе macocha zamiast
jemu zamiarowala mпіе zapisac swoje 2 morgi. Prosz~ о zastosowaпie w moim
wypadku amпestii. Zпajomi, kt6rzy byli w UPA, brali udzial w akcjach, otrzymali amпesti~. Nie [mog~] zrozumiec, jaki szczeg6lпy pow6d stoi па przeszkodzie
mojej amпestii. Jestem czlowiekiem пieuczoпym - -, gor~co wi~c prosz~ pom6c
mi w mojej sprawie. - - Do tej krz~dy z racji falszywego swiadectwa, dochodzi поwа bolesпa krzywda w postaci odmowy zastosowaпia amпestii" (zob.
Aneks, dok. 21 ). WSR 20 lipca 1954 r., па mocy ustawy amпestyjпej z 22listopada
1952 r., kar~ wi~zieпia zlagodzil о 1/3, tj. do 10 lat. Wi~zioпy w Olsztynie, Barczewie і Sztumie, s~d zwolпioпy zostal warunkowo, przedtermiпowo 15 wrzesпia
1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1455 (akta procesowe Sr 348/49)].
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Michata і Ewy z d. Duda, ur. 28 grudnia 1925 r. we wsi
Mielniki, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolniczka. Ро przesiedleniu 22 czerwca 1947 r. zamieszkala
we wsi Marcinowa Wola, pow. gizycki. Aresztowana tymczasowo przez funkcjonariuszy gizyckiego PUBP 1О lipca 1948 r. Postawiono jej zarzut udzielania
"czynnej ротосу czlonkom nielegalnej, zbrojnej bandy UPA- - przez to, іе
dawala zywnosc, udzielala swego mieszkania і obory jako kwatery ~ NIEZNAJCE Jaroslawowi ps. »Buk«, wiedz~c, іе ten ukrywa si~ przed Wladzami Bezpieczenstwa': Podczas rozprawy s~dowej przyznala, іе "Buka" zna jeszcze z terenu
Jaroslawskiego, gdy ten zbieral zywnosc na rzecz UPA. Sympatyzowala z nim.
Ponownie spotkali si~ jui w Marcinowej Woli w grudniu 1947 r., w6wczas zamieszkal u niej. Trwato to do chwili aresztowania Nieznajki 1 stycznia 1948 r.
W potowie kwietnia Nieznajko zjawil si~, poinformowal о swojej ucieczce
z aresztu gizyckiego PUBP і prosil о pomoc oraz ukrycie. Flis6wna ukrywala
zbiega przez blisko dwa miesi~ce. W wyniku denuncjacji Flis6wna і Nieznajko
zostali zatrzymani 11 czerwca 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego 4 wrzesnia 1948 r. skazal Flis6wn~ na kar~ 1О lat pozbawienia
wolnosci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
z 22 grudnia 1948 r. zmienil kwalifikacj~ prawn~ zarzucanego jej czynu і kar~
pozbawienia wolno5ci zlagodzH do 6 miesi~cy, bez kar dodatkowych. Z wi~
zienia w Olsztynie zwolniona zostala 1О stycznia 1949 r. [IPN 01, sygn. ВІ 11 О 1
(akta procesowe Sr 322/48)].
Jana, ur. 1931 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~
operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
FRANKOWSKI }AN, s.
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Matwieja і Anny z d. Fran, ur. 12 marca 1927 r. w Cetuli,
pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu zamieszkal we wsi Gaudyny, pow. braniewski.
Pracowal jako robotnik lesny і robotnik drogowy. Zatrzymany 15lutego 1948 r.
przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo pod zarzutem przynaleino5ci ро 1947 r.
do nielegalnej OUN. Mial Ьус czlonkiem kuszczu ~ Michala OLCHY. Z nim to
і ~ Michalem BoROWI CZEM noc~ z 6 na 7 czerwca 1948 r. podj~l pr6b~ ucieczki z aresztu braniewskiego PUBP. Niespodziewana rewizja w celi udaremnila
zamiar. Akt oskarienia, poza przynaleinosci~ do OUN, zarzucal mu nielegalne
przechowywanie karabinu wraz z 4 sztukami amunicji. S~dzony byt w zbioro-

GAt.AN GRZEGORZ, s.

wym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN. Przed WSR
zdecydowanie zaprzeczyl, Ьу ро przesiedleniu naleial do jakiejkolwiek organizacji. Przyznal si~ natomiast, іі na pocчtku stycznia 1948 r., pracuj'!c w lesie,
znalazl karabin rosyjski, ale pozostawil go tam. О fakcie tym wiedzial tylko jeden z jego znajomych, kt6rego о tym poinformowal. Jednoczesnie oswiadczyl,
іе wyjasnienia zloione w sledztwie niewiele maj'! wsp6lnego z prawd'!, bowiem
musial zeznawac tak, jak chcieli sledczy, poniewai byl"bity gum'! ро calym
ciele і protok6l podpisal': S'!d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego
uznal Galana za winnego zarzucanych mu przest~pstw і З 1 sierpnia 1948 r. skazal go na kar~ l'!cZn'! 1З lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r., oddalaj'!c skarg~ rewizyjn'!, wyrok
WSR utrzymal w mocy. Ро ogloszeniu amnestii z 22 listopada 1952 r. WSR
postanowieniem z 20 marca 195З r. kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/З, tj. do 8 lat
і 8 miesi~cy. Galan kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha. Warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal 1О grudnia 195З r.
[IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn. 8/1040,
8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
GAІ.AN }ERZY, s. Matwieja і Anny z d. Fran, ur. 19 kwietnia 19З2 r. w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal wraz z rodzicami we wsi Gaudyny, pow. braniewski. Zatrzymany 19lutego 1948 r. jako podejrzany о przynaleinosc do nielegalnej organizacji oraz nielegalne przechowywanie broni palnej (karabin rosyjski oraz automat ppSz ,,z wi~ksz'! iloki'! amunicji"). S'!dzony
byl w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN,
do kt6rej mial go zwerbowac ----) Michal 0LCHA. Przed WSR nie przyznal si~
do zarzucanych przest~pstw і oswiadczyl, iz protokoly w sledztwie podpisywal
ze strachu przed biciem. S'!d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal jednakie win~ za udowodnion'! na podstawie wyjasnien zloionych
w sledztwie. Odrzucil wniosek obrony о powolanie swiadk6w mog'!cych dostarczyc dowod6w niewinnoki Galana і З 1 sierpnia 1948 r. skazal go na 1О lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej
obronca wojskowy podnosil, іі wyrok zapadl bez faktycznego udowodnienia
winy, а S'!d wzi'!l pod uwag~ jedynie zeznania swiadka oskarienia, pomijaj'!c
wyjasnienia Galana zloione w trakcie rozprawy. NSW jednakie postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'! pozostawH "bez uwzgl~dnienia",
а wyrok WSR utrzymal w mocy. W wi~zieniu w Barczewie rozpoznano u Ga-
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lana gruzlic~ pluc і uzyskal przerw~ w odbywaniu kary. Do wi~zienia powr6cil
1 pazdziernika 1950 r. Ponown~, roczn~ przerw~ uzyskal 6 czerwca 1951 r. Na
mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki
zlagodzono do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Hawie,
sk~d zwolniony zostal4 czerwca 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka
obiektowa nr 48 ); IPN 01, sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe
Sr 252/48, t. І- IV)].
vel GAN }AN, s. Pawla і Katarzyny z d. Gielus (jest tei Gilys, Gielys), ur. 26 maja 1892 r. w Rawie Ruskiej, w rodzinie chlopskiej; analfabeta.
Z zawodu blacharz. Mieszkaniec wsi Madziarki, pow. sokalski. W grudniu
1946 r. zatrzymany przez Informacj~ WP і osadzony w СОР w Jaworznie. Ро
zwolnieniu wobec braku dowod6w przest~pczej dzialalnoki zamieszkal we
wsi Murawy, gm. Wilcz~ta, pow. pasl~cki, gdzie pracowal jako parobek. Aresztowany 17 kwietnia 1948 r., osadzony zostal w areszcie WUBP w Olsztynie.
Swiadkowie oskarienia okreslali Ganiewskiego jako postac odraiaj~c~. Mial
w 1937 r., w obawie przed zmian~ zapisu testamentowego, zamordowac swoj~
matk~, а zwloki wrzucic do studni, za со skazany zostal na doiywocie. Uwolniony z wi~zienia w 1939 r. ро wkroczeniu na tereny wschodnie Polski Armii
Czerwonej. Od 1944 r. mial pozostawac w siatce cywilnej OUN, gdzie uiywal
pseudonim6w "Hranat" і "Zalizniak': byl stanycznym w Madziarkach. Tam tei
we wrzesniu 1946 r. mial zabic milicjanta Jana Mamrocha, brac udzial w wymordowaniu 24 Polak6w - mieszkanc6w Madziarek. Z jego rozkazu zostalo
rozebrane zabudowanie Michala Marczewskiego, "przy czym zboie і konie
zatrzymal sobie oskariony", bowiem Ukraincy, kt6rym chcial dac konie, odm6wili ich przyj~cia. Ро tym, gdy w niejasnych okolicznokiach splon~l jego
dom (najprawdopodobniej spalony przez grup~ operacyjn~ WP і МО w trakcie
akcji skierowanej przeciwko UPA), mieszkal w Szmitkowie, pow. sokalski, pelnil rol~ skrzynki kontaktowej OUN. Zar6wno w trakcie sledztwa, jak і przed
WSR Ganiewski podawal si~ za Polaka; wszystkiemu zaprzeczal, nie przyznawal si~ do jakiejkolwiek winy. Zeznania swiadk6w okreslal jako nieprawdziwe.
Jednakie S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego wyjasnieniom
tym nie dal wiary і przyj~l win~ oskarionego za udowodnion~ na podsta'Yie
zeznan swiadk6w, kt6rzy "w stanowczy і kategoryczny spos6b potwierdzili, іі
oskariony naleial do organizacji, bral udzial w akcjach organizowanych przez
band~ UPA, posiadal bron-karabin, z kt6rym stale chodzil і byt cz~sto widziany
[przez mieszkanc6w wiosek Madziarki і Szmitk6w] z broni~ w towarzystwie
r6wniei uzbrojonych czlonk6w UPA': 28 wrzesnia 1948 r. zapadl wyrok: kara
smierci, utrata praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na zawsze
GANIEWSKI
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oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W uzasadnieniu wyroku podkreslano ,,duze napi~cie zlej woli, brak jakiejkolwiek skruchy, fakt, iz
jako Polak bral udzial w bandzie UPA w mordowaniu Polak6w)). NSW postanowieniem z 26 listopada 1948 r. ,,doszedl do przekonania, ze orzeczona - kara smierci jest karC} zbyt wysok(}, tym bardziej ze uzasadnienie wyroku nie
wykazuje nalezycie z calC} skrupulatnoSciC} і scislosciC} (koniecznC} w wyroku
orzekajC}cym kar~ smierci), ze jedynC} wlasciWC} karC} jest pozbawienie skazanego
zycia)). І zmienil wyrok WSR przez zlagodzenie kary smierci do kary dozywotniego wi~zienia, utraty praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat. W czerwcu 1954 r. Komisja Lekarska przy Okr~gowym Szpitalu
Wi~ziennym w Gdansku stwierdzila u Ganiewskiego chroniczny niezyt jelit,
og6lne wyniszczenie, ,,chodzi z trudem)). Przy wzrokie 170 cm wazyl zaledwie
52 kg, а obw6d klatki piersiowej liczyl83 cm. Wobec nieskutecznoki dotychczasowego leczenia komisja uwazala za wskazane udzielenie rocznej przerwy
w odbywaniu kary bCJdz tez leczenie wi~znia w Centralnym Szpitalu Wi~zien
nym w Warszawie. WSR wniosek ten pozostawil ,,bez biegu)), bowiem w opinii
naczelnika gdanskiego wi~zienia Ganiewski ,,do popelnionego przest~pstwa
nie przyznaje si~, wyrok uwaza za niesluszny, nie wykazuje zrozumienia swej
winy і za popelnione przest~pstwo nie wykazuje skruchy". Na mocy amnestii
z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie 14 sierpnia 1956 r. kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzil do 12lat, а pozbawienia praw do 2lat. Ganiewski kar~ odbywal
w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu, Sztumie і Gdansku, skC}d zwolniony zostal
warunkowo, przedterminowo 14 sierpnia 1957 r. [IPN 01, sygn. 8/1100 (akta
procesowe Sr 320/48}; Lukaszewicz, WSR].
Piotra і Marii z d. Tokarz, ur. 19 pazdziernika 1927 r.
wMedyce, pow. przemyski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly
powszechnej. Robotnica rolna. Mieszkala we wsi Koniusze, pow. przemyski,
skC}d w maju 1947 r. zostala przesiedlona do J~drychowa, pow. suski (Hawski).
Na skutek denuncjacji zatrzymana 11 listopada 1950 r. przez funkcjonariuszy
WUBP jako podejrzana о udzielanie ротосу UPA na terenie powiatu przemyskiego: w koncu 1946 r. udzielila czlonkom UPA informacji czy we wsi stacjonuje pododdzial WP; ,,zimC} 1947 r., daty doldadnie nie ustalono, wieczoroWC} por~' przyszli uzbrojeni banderowcy, kt6rzy zaiC}dali od Gierczak chleba,
,,lecz na skutek tego, ze chleba nie posiadala, oddala koszyk kartofli)). WSR pod
przewodnictwem mjr. Jerzego Pokornego 24 stycznia 1951 r. uznal Gierczak za
winnC} zarzucanych jej aktem oskarzenia czyn6w, ale jednoczesnie uwolnil od
kary. SCJd przyjCJl, ze ,,dzialania oskarzonej byly podj~te w celu uchylenia bezposredniego niebezpieczenstwa groiC}cego jej samej, jak і jej rodzinie': Areszt
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Sledczy w Olsztynie opukila 24 stycznia 1951 r. Ро wycofaniu przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego skargi rewizyjnej WPR wyrok uprawomocnil si~
[IPN 01, sygn. 8/1723 (akta procesowe Sr 329/50)].
GIL JAN, s. Pawla і Tekli z d. Bilocyrkowycz, ur. 18 czerwca 1895 r. we wsi
Przewod6w, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkal w Kurkach,
pow. ostr6dzki, gdzie prowadzil trzyhektarowe gospodarstwo rolne. 19 marca
1948 r. zostal tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da і postawiony przed WSR pod zarzutem udzielania w Kurkach od grudnia
1947 do lutego 1948 r. czterokrotnie ротосу dw6m bylym czlonkom UPA:
za jego zgod~ і wiedч nocowali w jego stodole oraz otrzymywali jedzenie. Gil
posredniczyl takie w przekazywaniu list6w dla jednego z nich, о pseudonimie
"Kwitka': U niego tei "Kwitka" spotkal si~ z narzeczon~ ~ Zofi~ NAZAR. Gil
przed S~dem przyznal si~ do stawianych zarzut6w і bronil, twierdz~c, іе dzialal
pod przymusem: przybyli banderowcy byli uzbrojeni, mieli grozic mu smierci~
w przypadku niespelnienia ich z~dan, czy tei powiadomienia wladzy. Strach
о zycie przede wszystkim dziewi~cioletniego syna byl uzasadniony, bowiem
jeszcze w Hrubieszowskiem w marcu 1945 r. upowcy zabili Gilowi zon~- Polk~
і trzy c6rki w wieku 1О, 12 і 20 lat. S~d pod przewodnictwem kpt. Kazimierza
Nizio-Narskiego tym tlumaczeniom "nie dal wiary" і 10 czerwca 1948 r. skazal
Gila na l~czn~ kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ wi~zienia
zlagodzono о 1/3, tj. do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie,
sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal 9 wrzesnia 1953 r. [IPN
01, sygn. 8/993 (akta procesowe Sr 208/48].
GIZYCKI МІСНАІ., zatrzymany

19lutego 1948 r. przez grup~ operacyjn~ PUBP
Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak
blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
Gtowлcкi BAZYLI, s. Bazylego і Paraskewii z d. Andrejczuk, ur. 11 pazdzler-
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nika 1909 r. we wsi Siebiecz6w, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Rolnik, zajmowal si~ tei szewstwem. Od
grudnia 1945 r. za namow~ kuszczowego ps. "Wolodia" zostal charczowym,
przyj~l ps. "Zub': Do jego obowi~zk6w mialo nalezec organizowanie і egzekwowanie od ludnoki gminy obowi~zku kontyngentu zywnosciowego na rzecz

UPA. W ci~gu 1946 r. trzykrotnie zbieral i~nosc na potrzeby UPA; wspomagali go uzbrojeni w karabiny ,,Czornyj" і ,,Kuczeriawyj". W maju і czerwcu
1946 r. uczestniczyl w jednodniowych szkoleniach wojskowych і pogadankach
politycznych prowadzonych przez ,,Wolodi{ W sierpniu 1946 r. przyjmowal
w swoim mieszkaniu czlonkow UPA, ,,daj~c calodzienne wyzywienie" і kwatery w swoich zabudowaniach. Mial tei udzielac im informacji о ruchach wojskowych grup operacyjnych. Ро przeprawieniu w dowodzie tozsamoki w nazwisku litery G na S wyst~powal teraz jako Bazyli Slowacki. W lipcu 1947 r.
wraz z ion~ Ann~ (z d. Dobinska) zostal przesiedlony і zamieszkal w Kandytach, pow. ilawecki, gdzie prowadzili siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 6 wrzesnia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce,
nast~pnie osadzony w areszcie olsztynskiego WUBP. Postawiono mu zarzut
czynnego udzialu w dzialaniach nielegalnej UPA, utrzymywanie, jui na terenie
Olsztyilskiego, ,,kontaktow organizacyjnych" z ---) Wladyslawem PIHLUКIEM,
~ Wlodzimierzem ToPOROWSКIM і z ,,innymi czlonkami UP~: а takie poslugiwanie si~ falszywym dokumentem tozsamosci. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal go za winnego zarzucanych przest~pstw
і 9 grudnia 1948 r. skazal na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. W apelacji podnoszono argument, іі Glowacki ,,pelnil funkcje pomocnicze w malym zakresie, w znacznym stopniu pod przymusem, і nie
bral udzialu w bezposredniej zbrodniczej akcji bojowej': ale NSW postanowieniem z 9 lutego 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia"
і wyrok WSR utrzymal bez zmian. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada
1952 r. WSR 15 wrzesnia 1953 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzil о 1/3, tj.
do 8 lat, z utrzymaniem kar dodatkowych, z tym іе ,,о ile kara przepadku mienia nie zostala dotychczas wykonana, nie podlega ona wykonaniu': Wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie і Hawie. Mimo negatywnej opinii wystawionej przez
wladze Hawskiego wi~zienia (zob. Aneks, dok. 20), ze wzgl~du na stan zdrowia
zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 19lipca 1954 r. [IPN Ві, sygn.
065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn. 8/1175 (akta procesowe Sr 414/48)].
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GoJ JбzEF, s. Jerzego і Anny z d. D~bicka, ur. 15 lutego 1929 r. we wsi Wer-

chrata, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро konflikcie z ojczymem, pobity, schronil si~ latem 1944 r. u wuja
Mikolaja D~bickiego w przysiolku Пagany, gm. Werchrata. Zostal czlonkiem
SKW, przeszedl przeszkolenie wojskowe, uzywal pseudonimu ,,Slawko': Jesieni~ 1944 r. zostal ranny w przypadkowym spotkaniu z pododdzialem WP.
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Leczyl si~ і ukrywal u wuja. Z koncem 1945 r. powr6cil do kuszczu ))Werchrackiego): Ро wznowieniu przesiedlen ludnosci ukrainskiej do ZSRR) noc'l z 8 na
9 marca uczestniczyl z SKW ))Oczerta)) w ataku na m.in. ochraniaj'lCY akcj~
przesiedlencц do ZSRR 8. Pulk Piechoty WP w miejscowokiach Lubycza
Kr6lewska) Lubycza Кniazie і Teniatyska. Celem akcji bylo m.in. zniszczenie
stacji РКР oraz rozp~dzenie ludnosci ukrainskiej oczekuj'lcej na ekspatriacj~.
W maju 1947 r. zaopatrzony w wyrobiony w gminie Horyniec dokument tozsamoki na nazwisko J6zef Bohusz przesiedlony zostal na Warmi~. Pocz'ltkowo
mieszkal w powiecie lidzbarskim) а nast~pnie w Rusi) pow. mor'lski) pracowal
jako robotnik fizyczny; ozenil si~ z Olg'l Kostyszyn. Od wrzesnia 1948 r. czlonek Polskiej Partii Socjalistycznej. Zatrzymany 18lutego 1949 r. przez funkcjonariuszy WUBP. WSR pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka 18 czerwca
1949 r. skazal Goja na kar~ dozywotniego pozbawienia wolnosci) utrat~ praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 18 listopada 1949 r.
wyrok WSR zmienil) orzekaj'lc kar~ wi~zienia w wysokoki 15 lat. Zgromadzenie S~dzi6w NSW 22 czerwca 1955 r. zlagodzilo kar~ pozbawienia wolnoki
do lat 1О. Na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie
Wydzial lV-А Karny zlagodzil kar~ wi~zienia do 7 lat) а pozbawienie praw do
2 lat і 6 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie) sk'ld zwolniony zostal
23 czerwca 1956 r. [IPN 01~ sygn. 8/1339 (akta procesowe Sr 190/49); Motyka)
ss. 296) 340) 341].
Gкvско STEFAN, s. Jana і Anny z d. Zuk) ur. 8 kwietnia 1924 r. w Chotyncu) pow. jaworowski) w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 3 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Do 1943 r. pomagal ojcu w prowadzeniu dziewi~ciohek
tarowego gospodarstwa rolnego. Jesieni'l tego roku wcielony do Baudienstu
(niemiecka sluzba budowlana)) przez ponad р61 roku pracowal jako robotnik
fizyczny przy budowie linii kolejowej na terenie powiatu jaworowskiego) а nast~pnie byl fornalem w maj'ltku ziemskim pod zarz'ldem niemieckim (Liegenschaft) w Hruszowicach) pow. jaworowski. Latem 1944 r. ро wkroczeniu
Armii Czerwonej powr6cil do domu rodzinnego. Na pocz'ltku 1946 r. C)tak
na 3 tygodnie przed Wielkanoc~)) wcielony zostal do sotni Grzegorza Lewki
ps. ))Kruk)) (rojowy Michal Pona ps. ))Don))). Otrzymal ps. ))Hajewy( Ро kr6tkim przeszkoleniu pelnil funkcje wartownicze. Ро 2 tygodniach pobytu w lesie przy nadarzaj'lcej si~ okazji zdezerterowal) zabieraj'lc bron. Jesieni'l 1946 r.
UPA zabrala konia ojcu Grycki. Powiedziano mu. іе kon zostanie zwr6cony.
jezeli Stefan wr6ci do oddzialu. jednoczesnie zapewniono. іе nic mu nie grozi
za poprzednie opuszczenie sotni. W tej sytuacji Grycko wr6cil do lasu. Zo-

stal przydzielony do czoty ,,Wlodka': roju ,,Misiacia': І ро raz drugi, ро trzech
tygodniach sluzby zdezerterowal. Ukrywal si~ do wiosny 1947 r., kiedy to
w maju wyjechal do Wielkopolski. Zamieszkal u swego wuja Jana Zuka we wsi
Zacharzyn, pow. chodzieski, gdzie podejmowal r6zne prace dorywcze: byl robotnikiem w cegielni w Chodziezy, pracowal u gospodarzy jako robotnik rolny. W styczniu 1948 r. zamieszkal we wsi Grodzisko, pow. w~gorzewski, gdzie
przesiedleni zostali jego rodzice. Ти pomagal ojcu w prowadzeniu siedmiohektarowego gospodarstwa rolnego. Aresztowany zostal 28 lipca 1950 r. jako
podejrzany о czlonkostwo w UPA. Akt oskarzenia zarzucal Grycce nie tylko
przynaleznosc do UPA w latach 1946-1947, ale takie utrzymywanie ,,kontakt6w organizacyjnych" z czlonkami UPA na terenie wojew6dztwa olsztynskiego
ро 1947 r., czemu Grycko na rozprawie zdecydowanie zaprzeczal. Przyznal, іе
rzeczywikie, spotkal si~ z Piotrem Pon'l, kt6rego znal z oddzialu UPA. Bylo
to jednak spotkanie przypadkowe, incydentalne. Jednakie WSR pod przewodnictwem ppor. Edwina K~sika wyjasnienia te uznal za "wykr~tne і nie maj'lce
znaczenia w przedmiocie winy" і 23 pazdziernika 1950 r., w trybie doraznym
skazal Gryck~ na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. 14lutego 1955 r. WSR, stosuj'lc przepisy ustawy о amnestii z 22listopada 1952 r., zlagodzil kar~ wi~zienia о 1/3, tj. do 10 lat. NSW 31 marca 1955 r.,
uwzgl~dniaj'lc wniosek rewizyjny Prezesa NSW, kt6ry uznal orzeczon'l wobec
Grycki kar~ za "niewsp6lmiernie surow~', zmienil w trybie nadzoru s'ldowego
postanowienie WSR і kar~ wi~zienia zlagodzil do 6 lat і 8 miesi~cy. Zwolniony warunkowo, przedterminowo z Barczewa 16 maja 1955 r. SW w Olsztynie
ЗО listopada 1956 r. na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. kar~
5lat utraty praw publicznych і obywatelskich praw honorowych skr6cil do 2lat
і 6 miesi~cy [IPN 01, sygn. 8/1668 (akta procesowe Sr 255/50)].
s. Dymitra і Anastazji z d. Kot, ur. 6 kwietnia 1923 r. w Lublincu Nowym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 6 klas
szkoly powszechnej. Do 1943 r. pomagal matce wdowie, potem starszemu bratu
w gospodarstwie rodzinnym. Wyuczyl si~ rzemiosla szewskiego. We wrzesniu
1943 r. zabrany zostal na roboty przymusowe do Rzeszy - pracowal w Kassel
(Hesja). Do rodzinnej wsi powr6cil dopiero latem 1946 r. Wtedy to, w sierpniu
1946 r., zostal zabrany - jak potem twierdzil - wbrew wlasnej woli do miejsca
stacjonowania sotni "Szuma", gdzie mial otrzymac ps. "Hrab': Nie bral udzialu
w akcjach zbrojnych. Jako szewc szyl і reperowal obuwie czlonkom oddzial6w
lesnych. Na polecenie kuszczowego lublinieckiego ~ Michala WALNICКIEGO
ps. "Gonta'' uczestniczyl w gromadzeniu zywnoki od mieszkanc6w wsi gminy
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Cieszanow, pow. lubaczowski. W styczniu 1947 r., kiedy zapanowaly bardzo
ci~zkie warunki bytowania w lesie, porzucil bron і zdecydowal si~ na ucieczk~.
Schronienie znalazl u siostry Agafii Stupy, wdowy (jej m~i zgin~l w 1939 r.
jako zolnierz WP). Z ni~ tei w maju 1947 r. zostal przesiedlony і zamieszkal we
wsi G~siki, pow. k~trzyilski, gdzie pomagal jej w prowadzeniu dziewi~ciohek
tarowego gospodarstwa rolnego. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP K~
trzyn 2 lipca 1948 r. jako podejrzany о przynaleznosc przed przesiedleniem do
"zbrojnej faszystowskiej organizacji UPX'. 18 sierpnia 1948 r. WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego skazal Gryck~ na kar~ 1О lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 4 lata
oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. 21 maja 1953 r. WPR wyst~pil
z wnioskiem о zastosowanie amnestii, uzasadniaj~c go nast~puj~co: "Bior~c
pod uwag~ stosunkowo malo niebezpieczn~ form~ przest~pczej dzialalnosci
oraz fakt, іе przebywaj~c w wi~zieniu - - zachowuje si~ dostatecznie і pracuje
dobrze, stwierdzic nalezy, іе brak jest przeciwwskazan do zastosowania wobec
niego dobrodziejstwa ustawy amnestyjnej [z 22 listopada 1952 r.]. Z tych tei
wzgl~dow wniosek swoj uwazam za zasadny". WSR kar~ wi~zienia zlagodzil
do 7 lat z utrzymaniem kar dodatkowych, przy czym "о ile kara przepadku
mienia nie zostala dotychczas wykonana, nie podlega wykonaniu". Wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Siemianowice (pracowal w kopalni w~gla
kamiennego). Warunkowo zwolniony zostal12 wrzesnia 1953 r. [IPN 01, sygn.
8/1093 (akta procesowe Sr 312/48)].
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s. Ignacego і Anny z d. Kogut, ur. 13 stycznia 1913 r. w Manasterzu, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Robotnik rolny. W maju 1941 r. wcielony do Armii Czerwonej.
Jui drugiego dnia wojny niemiecko-radzieckiej, 23 czerwca 1941 r., dostal si~
do niewoli. Pocz~tkowo wi~ziony byl w przej5ciowym obozie jenieckim, а nast~pnie do 1944 r. pracowal w fabryce amunicji w Berlinie. Zwolniony, powrocil
do rodzinnej wioski і pracowal w gospodarstwie rolnym brata Michala. Dodatkowo wyplatal koszyki. Kiedy poroznil si~ z bratem, zamieszkal u Wasyla
Borsztyki w Czerwonej Woli. Tam tez wiosn~ 1945 r. stal si~ pod ps. "Taras"
czlonkiem licz~cego okolo 15 osob kuszczu "Rama" (kuszczowy Jan Kruba ps.
"Wedmid"). W kuszczu pelnil sluzb~ wartownicz~, ale byl tez pomocnikiem
charczowego Jana Dody ps. "Armata" . Uzbrojony w karabin zbieral produkty
zywno5ciowe od ludno5ci zamieszkalej w wioskach Czerwona Wola, Radawa,
Cetula і Wi'!zownica, pow. jaroslawski, а nast~pnie odwozil te produkty do
sotni ,,Kalynowycza': Z uwagi na schorzenia nog od sierpnia 1945 r. przydzielono ти funkcje gospodarcze w kuszczu, byl m.in. kucharzem. Sluzb~ pelnH

do jesieni 1946 r. Wowczas to we wrzesniu, ро akcji grupy operacyjnej WP,
kuszcz zostal rozbity, dw6ch Ukrainc6w ponioslo smierc. Nie maj'!c odpowiednich schron6w mieszkalnych ani zapas6w zywnoki, czlonkowie kuszczu
zacz~li opuszczac obozowisko. То samo uczynil w pazdzierniku Hajlo. Przez
nast~pne jedenakie miesi~cy ukrywal si~ w lasach і okolicznych wsiach. Jesieni'! 1947 r. dzi~ki ротосу dawnego czlonka kuszczu Leona Kruby ps. "Kosa"
uzyskal falszyw'! kenkart~ na nazwisko Jan Osowski. Kiedy od znajomego listonosza otrzymal adres Stefanii Hanuli, dawnej mieszkanki Manasterza, teraz
przesiedlonej do wsi Wyszowate, pow. gizycki - postanowil do niej pojechac.
Nie znalazlszy wsparcia, powr6cil w Jaroslawskie. W 1949 r. ponownie przyjechal do Hanuli, ale ta і tym razem odm6wila przyj~cia. Ро uzyskaniu adres6w
znajomych z Manasterza przesiedlonych na Mazury postanowil u nich szukac
pomocy. Skierowal si~ do pobliskich Milek do Michala Bojarskiego. W MHkach 15 pazdziernika 1949 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy МО
і przekazany do dyspozycji gizyckiego PUBP. WSR pod przewodnictwem por.
Alojzego Majewskiego 18 stycznia 1950 r. skazal Hajl~ na kar~ 12lat wi~zienia,
utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 4 lata oraz
przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Nie sldadal skargi rewizyjnej. Wi~
ziony byl w Olsztynie, Gizycku, Barczewie і Krakowie, gdzie zmarl 12 lutego
1953 r. Brak informacji о okolicznokiach smierci [IPN 01, sygn. 8/1478 (akta
procesowe Sr 388/49)].

J6zEF, s. Grzegorza і Katarzyny z d. Gnap, ur. 23 czerwca 1923 r. we
wsi Prusie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. W 1943 r. skierowany przez niemiecki urцd pracy
(Arbeitsamt) do sluzby wartowniczej - pilnowal w Rawie Ruskiej magazynow
wojskowych. W styczniu 1944 r. zdezerterowal і az do lata, do chwili przejkia frontu, ukrywal si~ w rodzinnej wsi Prusie. Potem podj'!l sluzb~ na РКР
(w Rawie Ruskiej і na stacji w Werchracie), kt6r'! porzucil w listopadzie 1944 r.
і wsщpH do OUN. W organizacji pozostawal do wiosny 1947 r. Ро rozpocz~ciu
operacji ,;Wїsla" Michal Czornij ps. "Czak'' wyrobil Halaniowi falszywe dokumenty na nazwisko J6zef Witowski і pod tym nazwiskiem przesiedlony zostal
wraz z zon'! J6zef'! do wsi Zelki, pow. gizycki. Zatrzymany 31 sierpnia 1949 r.
przez funkcjonariuszy PUBP Gizycko. Akt oskarzenia zarzucal Halaniowi, ze
pod ps. ,ЖоrоЬес" byl czlonkiem kuszczu "Werchrackiego" і SКW. Pelnil funkcj~
charczowego wsi Prusie і jako taki "zbieral zywnosc od tamtejszych gospodarzy
z broni'! w r~ku і naldadal bezprawnie kontyngenty, kt6re to artykuly magazynowal w swoich zabudowaniach, а nast~pnie przewozil furmankami do lasu do
kuszczu >> Werchrackiego« na prowiantowanie czlonk6w zbrojnych oddzial6w
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lesnych''. Ponadto zarzucano mu udzial w budowie ,,bunkrбw ochronnych і dla
magazynowania iywnosci': uczestnictwo w zebraniach politycznych, na ktбrych
,,omawiano histori~ Samostijnej Ukrainy і nastawiano wrogo do Polski Ludowej
і Zwi~zku Radzieckiego: Niezaleinie od tego do jego obowi~zkбw naleialo zbieranie informacji na temat ruchбw і dyslokacji oddzialбw WP. W marcu 1946 r.,
ро wznowieniu wysiedlen na radziec~ Ukrain~, Halan noc~ z 8 na 9 marca, ze
swoim SКW pod dowбdztwem "Oczereta': wspieral atak dwбch sotni UPA na
pododdzialy 8. Pulku Piechoty WP stacjonuj~ce w Lubyczy Kniazie і Lubyczy
Krбlewskiej. Zabitych zostalo w6wczas 15 iolnierzy WP, splon~lo 10 zabudowan
w Lubyczy Кrбlewskiej і со pi~te w Lubyczy Kniazie. WSR pod przewodnictwem
kpt. Karola Ratajczaka 27 marca 1950 r. skazal Halania na kar~ doiywotniego
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat
oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 8listopada 1950 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok utrzymal w mocy. Pбzniejsze starania, liczne prosby о zlagodzenie wyroku, chociaiby
ze wzgl~du na zly stan zdrowia і czyni~c~ spustoszenie w organizmie gruzlic~
pluc, pozostawaly bezskuteczne. Dopiero 18 maja 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny zastosowal przepisy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r.
і orzekl now~ l~czn~ kar~: 12lat pozbawienia wolno5ci z utrat~ praw przez 4lata.
Brak informacji о terminie odzyskania przez Halania wolnosci. Jeszcze 24 czerwca 1957 r. SW w Olsztynie odmбwil Halaniowi warunkowego zwolnienia. Kar~
odbywal w Olsztynie і Barczewie [IPN 01, sygn. 8/1514 (akta procesowe Sr45/SO);
Motyka].
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s. Grzegorza і Zofii; ur. 15 marca 1928 r. w Hrebennem,
pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej.
W czasie okupacji byl na robotach w Rzeszy, sk~d wr6cH jesieni~ 1945 r. Do
chwili przesiedlenia w czerwcu 1947 r. pomagal rodzicom w gospodarstwie.
Ро przesiedleniu zamieszkal w maj~tku Kamionka, pow. suski (ilawski). Aresztowany tymczasowo 1О stycznia 1948 r. Oskariony zostal о przynaleinosc do
UPA od wiosny 1946 do czerwca 1947 r. na terenie Hrebennego. Jak czlonek
UPA pod ps. "Malyj" uczestniczyl m.in. w zebraniu konspiracyjnym czlonkбw
organizacji, zbieral zywnosc dla oddzialбw lesnych, uczestniczyl w akcjach
sabotaiowych (spalenie szkoly w Hrebennem, spalenie stacji kolejowej w Lubyczy Krбlewskiej oraz рrбЬу wysadzenia dwбch mostбw mi~dzy Hrebennem
а Tomaszowem Lubelskim). Ponadto "bez zezwolenia wladz posiadal karabin':
S~dzony byl w grupowym procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR
"przeciwko ~ Buszювwiczowi і czternastu towarzyszom': Halas nie przyznal si~ do popelnienia zarzucanych mu czynбw. W zloionych wyjasnieniach

stanowczo twierdzil, іе do podpisania klaтliwych protokolow byl w sledztwie
zтиszany Ьісіет. WSR pod przewodnictweт kpt. Jerzego Biedrzyckiego przeszedl do porz'ldku nad tym oswiadczenieт і wbrew roinego rodzajи исhуЬіе
nіот procesowyт иznal Halasa za winnego zarzиcanych ти czynow і orzekl
l'!czn'l kar~ 15 lat wi~zienia, иtrat~ praw pиblicznych і obywatelskich praw
honorowych przez 3 lata oraz przepadek calego тіеnіа na rzecz Skarbи Panstwa. Skarg~ rewizyjn'l, dowodnie wykazиj'!CC!, іі pogwakone zostaly przepisy
post~powania, NSW postanowienieт z 29 wrzesnia 1948 r. pozostawil "bez
иwzgl~dnienia", а wyrok WSR иtrzymal w тосу. Wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie, Bawie. W wi~zieniи w Barczewie stwierdzono и niego grиzlic~. Leczony byl т.іn. w szpitalи wi~ziennyт w Klodzkи. 12 wrzesnia 1953 r. wi~zien
na koтisja lekarska w Klodzkи zalecala przerw~ w odbywaniи kary z powodи
"grиzlicy rozpadowej obиstronnej". 30 listopada 1953 WSR иdzielil przerwy
w odbywaniи kary і 3 grиdnia 1953 r. Halas zostal forтalnie zwolniony. Do
dоти jednak nie zdolal dotrzec. Byl w stanie agonalnym. Zтarl w Klodzkи
10 grиdnia 1953 r.; тіаl niespelna 26lat [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. 1- V)].
s. Konrada і Ewy z d. Perstynak, иr. 19 sierpnia 1915 r.
w Lиblincи Staryт, pow. lиbaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Krawiec. W latach 1938-1939 odbyl zasadnicz'l
slиib~ wojskow'l w 4. Риlkи Piechoty Legionow w Kielcach. Czas wojny і okи
pacji sp~dzil w rodzinnej wsi, pracиj'lc jako krawiec. Lateт 1945 r. wcielony
do sotni Mikolaja Tarabana ps. "Тисzа': kwaterиj'lcej w lasach nieopodal тia
steczka Oleszyce w pow. lиbaczowskiт. Otrzyтal ps. "Neczaj". Uzbrojony zostal w аиtотаt ppSz. Pierwszyт і glownyт jego zadanieт bylo ttperowanie
bielizny і odzieiy, szycie тиndиrow. Ale тіаl tei, wedlиg aktи oskarienia, brac
иdzial w akcjach zbrojnych prowadzonych przeciwko oddzialoт WP і w podpaleniи opиszczonych przez przesiedlonych na radzieck'l Ukrain~ kilku zabиdowan gospodarskich we wsiach Jelina [!] і Sиcha Wola, pow. lиbaczowski.
Lateт 1946 r. przydzielony zostal do czoty Mikolaja Dиbika ps. "Orest': ktora
operowala w роЬlііи granicy panstwowej z ZSRR, w okolicach тiejscowoki
Krowica і Bиdoтierz, pow. lиbaczowski. Nadal wykonywal obowi'lzki krawca,
і, jak zapisano w akcie oskarienia "z powierzonej ти pracy wywi'lzywal si~ bardzo sитiennie, szyj'lc w godzinach nocnych и taтtejszych gospodarzy иbrania
- -, а w czasie godzin dziennych иkrywal si~ w pobliskich lasach': Ро rozbiciи
w таjи 1947 r. czoty ,,Oresta'' przez grиp~ operacyjn'l WP Harasym "przedarl
si~ do Lasow Starosielskich': gdzie spotkal si~ z oddzialeт "Тисzу': We wrzesniи
1947 r. kиren Jana Szpontaka ps. "Zalizniak", w sklad ktorego wchodzila sotnia
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,,Тuczy",

rozwieJzano. Na ostatnim apelu kurenia wysteJpil prowidnyk ІІ Okr~
gu OUN Mikolaj Radejko ps. ,,Krym': kt6ry w przem6wieniu do zebranych
podkreslil, іе jakkolwiek majeJ teraz w wi~kszoki powr6cic do swoich rodzin,
to jednak ,,nadal wszystkich obowieJzuje przysi~ga і wiernosc dla organizacji".
Harasym wraz z czterema innymi (~ Janem Bll.YJEM, ~ Mikolajem FECIEM,
~ Janem KoLEG4 і~ Janem KoRDUPLEM) przeszedl ,,z bronieJ w r~ku" na
teren wojew6dztwa olsztyflskiego. Ze wzgl~du na to, іе byl najstarszy w grupie,
Bezpieczenstwo kreowalo go na dow6dc~ rzekomej boj6wki, kt6ra przybyla
w Olsztyflskie ,,celem kontynuowania dalszej wywrotnej [!] dzialalnoki przeciwko Panstwu Polskiemu': W rzeczywistosci ро dotarciu na Mazury, w okolicach Wydmin, pow. giiycki, porzucil bron; kaidy z grupy wybral swojeJ drog~.
Ро odnalezieniu krewnych ze strony matki zamieszkal we wsi Str~gielek, pow.
w~gorzewski, zalegalizowal si~ pod nazwiskiem Michala Lewkowicza. PodstaWCJ bylo zaswiadczenie z RКЦ kt6re Harasym otrzymal od samego ~ Michala
LEWKOWICZA (w sledztwie, chronieJC Lewkowicza, twierdzil, іе zabral dokumenty poleglemu w czerwcu 1947 r. w starciu z pododdzialem WP). Mieszkal
u kuzyn6w, pracowal jako krawiec. Zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy
UB З lipca 1948 r. SeJdzony byl wraz z Bilyjem, Feciem і KolegeJ. Material dowodowy stanowily wylCJCZПie wyjasnienia zloione Ws}edztwie і podczas rozprawy.
14 wrzesnia 1948 r. WSR pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Harasyma za winnego zarzucanych mu przest~pstw і skazal na leJcZneJ
kar~ doiywotniego wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych na zawsze oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW w trybie nadzoru SeJdowego postanowieniem z 1О listopada 1948 r.
wyrok WSR zmienil, lagodцc kar~ dodatkoweJ pozbawienia praw do 5 lat, ale
nie wynikalo to z lagodnoki NSW, bowiem ten uwaial kar~ ,,za wsp6lmierneJ
zawinieniu': Wedlug kkWP utrat~ praw na zawsze moina bylo orzekac tylko
w przypadku kary smierci, а nie kary doiywotniego wi~zienia. Na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 7 kwietnia 1954 r. zlagodzil
kar~ pozbawienia wolnoki do 12lat, а 29 maja 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial
IV-A Karny, stosuj~c postanowienia ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r.,
zlagodzil kar~ wi~zienia do lat 8, а kar~ pozbawienia praw do lat З. Wi~ziony
w Olsztynie, Barczewie і Raciborzu, skeJd zwolniony zostal6lipca 1956 r. [IPN
Ві, sygn. 065/44 (charakterystyka obiektowa nr 35); IPN 01, sygn. 8/1122 (akta
procesowe Sr 346/48); Informator о nielegalnych organizacjach; tukaszewicz,
WSR; Misilo].
Нлszко JAN,
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s. Michala, ur. 1900 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~
operacyjneJ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniew-

skiego OUN. Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
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s. Michala, ur. 1920 r. Zatrzymany 19 lutego 1948 r.
przez grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia
[JPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
HNAТIUK TEODOR,

s. Stefana і Elibiety z d. Lewicka, ur. 17 lutego 1899 r.
w Uhrynowie, pow. hrubieszowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: wyisze. Nauczyciel. Na pocz~tku 1917 r. wcielony do armii austro-w~gierskiej
і w grudniu tego roku dostal si~ do niewoli rosyjskiej, przebywal w niej do
sierpnia 1920 r. Studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ukonczyl w 1929 r. Od listopada 1929 r. pracowal w Gimnazjum
ОО. Bernardyn6w. Ро zdaniu egzamin6w kwalifikacyjnych uzyskal pelne prawa wykonywania zawodu nauczycielskiego. W latach 1933-1939 uczyl w szkolach w Gdyni. Ро zakonczeniu dzialan wojennych jesieni~ 1939 r. powr6cil
do Uhrynowa - pomagal ojcu w gospodarstwie і przej5ciowo pracowal jako
robotnik w Hrubieszowie. Latem 1944 r., ро przejkiu frontu wr6cil do Uhrynowa, pracowal jako sekretarz w Zarz~dzie Gminy Dolhobycz6w. Uczestniczyl
w licznych akcjach spolecznych (m.in. w 1945 r. w pracach Gminnej Komisji
Swiadczen Rzeczowych; w 1946 r. kierowal gminn~ Komisj~ Poiyczki Odbudowy Kraju; а w wyborach do Sejmu Ustawodawczego 1947 r. byl czlonkiem
Obwodowej Komisji Wyborczej). Ро przesiedleniu w lipcu 1947 r. pocцtkowo
mieszkal wraz z rodzicami, ion~ Olg~ (z d. Bula) і pi~tnastoletni~ c6rk~ we wsi
Gizewo, pow. mr~gowski, а nast~pnie w Mr~gowie, gdzie od 1 wrzesnia 1947 r.
pracowal jako nauczyciel w szkole zawodowej. ЗО stycznia 1948 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Mr~gowo. Sledztwo trwalo wyj~tkowo dlugo,
Ьо dopiero 4 lipca 1948 r. podpisany zostal akt oskarienia, kt6rego podstaw~
byly zeznania uwi~zionych czlonk6w podziemia banderowskiego і wyjasnienia
Hnatiuka. Podczas rozprawy przed WSR Hnatiuk odwolal wyjasnienia zloione
w toku sledztwa jako wymuszone przez funkcjonariuszy UB. S~d pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Hnatiuka za winnego,
іе od jesieni 1946 r. utrzymywall~cznosc z czlonkami UPA і "systematycznie
w r6inych odst~pach czasu udzielal im czynnej pomoci': czterokrotnie "dawal
poiywienie - - w postaci mleka і chleba: а takZe ,,informowal ich о ruchu
Wojska Polskiego і UB, аіеЬу w razie koniecznoki mogli szybko zmienic miejsce pobytu і unikn~c aresztowania': Wyjasnienia Hnatiuka, іе iadnego z upowc6w nachodz~cych jego dom w Uhrynowie nie znal, а jedzenie dawal im pod
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grozb'} broni, S'}d uznal za niewiarygodne і ЗО lipca 1948 r. skazal go na kar~
6 lat wi~zienia, kt6r'} jednoczesnie na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 lutego 1947 r. zlagodzH do lat 3. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu
і Wronkach. Ze wzgl~du na obustronn'} gruzlic~ pluc od 7 wrzesnia 1949 r.
przebywal w Szpitalu Okr~gowym we Wronkach. Tam tez zmarl 14 listopada
1949 r. [JPN 01, sygn. 8/1068 (akta procesowe Sr 285/48)].
Hoaoszкo }AN, s. Wasyla і Katarzyny z d. Lenczuk, ur. 22 czerwca 1905 r.
w L6wczy, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 3 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik, szewc. Ро przesiedleniu w maju 1947 r. mieszkal
we wsi Poganowo, pow. k~trzynski. Zatrzymany 17 marca 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce. Akt oskarzenia zarzucal mu m.in. przynaleznosc na terenie powiatu lubaczowskiego od listopada 1945 do marca 1947 r. do
kuszczu "L6wcza"- Rejon V Okr~gu 11 OUN "Baturyn" (kuszczowy Paczenko
ps. "Panas"). Wyst~powal pod ps. "Hawryluk". Przez pewien czas byl kucharzem w oddziale lesnym. Wypelnial tez obowi'}Zki l'}cznika (nosH "sztafetki").
Uczestniczyl w "szkoleniach politycznych", w trakcie kt6rych "politwychownyk" Bohdan Horajecki wyglaszal referaty о Samostijnej Ukrainie, "poruszaj'}c
przy tym wydarzenia na arenie mi~dzynarodowej zapewnial, ze wkr6tce wybuchnie trzecia wojna pomi~dzy USA а Zwi'}zkiem Radzieckim': Uczestniczyl
w rekwizycji zywno5ci na rzecz sotni UPA z kurenia Jana Szpontaka ps. "Zalizniak': WSR pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa uznal Horoszk~ za
winnego zarzucanych mu czyn6w і 23 czerwca 1949 r. skazal na kar~ 1О lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 4 lata
oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Na mocy ustawy amnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 3 czerwca 1953 r. zlagodzH kar~
pozbawienia wolno5ci do 6 lat і 8 miesi~cy. Zwolniony warunkowo, przedterminowo 24 listopada 1953 r. z wi~zienia w Barczewie [JPN 01, sygn. 8/135~
(akta procesowe Sr 204/49)].

s. Michala і Marii z d. Kaczor, ur. 10 kwietnia 1928 r. w Go·
rajcu, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 6 klas szkol)
powszechnej. Robotnik rolny. Od kwietnia 1946 r. w kuszczu "Gorajeckim"
wyst~powal pod pseudonimem "Hucul': Ро przeszkoleniu wojskowym pelni
sluzb~ wartownicц, а takie byll'}cznikiem - przenosH poczt~ organizacyjш
("sztafetki"). Z broni'} w r~ku zbieral kontyngent zywnosciowy dla sotni Jаш
Szymanskiego ps. "Szum': Kiedy w styczniu 1947 r. kuszcz zostal rozbity, ро·
wr6cH do domu і ukrywal si~. Przesiedlony na Mazury, pracowal jako forna
w zakladzie hodowli koni w maj'}tku Calun Nowy, pow. pasl~cki. Zostal czlon

HRYCYK }ERZY,
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kiem ZMP, od listopada 1948 r. byl sekretarzem kola. 21 marca 1949 r. tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy UB. WSR pod przewodnictwem kpt.
Oswalda Sznepfa 1З lipca 1949 r. skazal Hrycyka na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 6 grudnia 1949 r.
skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal
w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ wi~zie
nia WSR zlagodzil о 1/З, tj. do 6lat і 8 miesi~cy, z utrzymaniem kar dodatkowych, z tym іе "о ile kara przepadku mienia nie zostala dotychczas wykonana,
nie podlega wykonaniu': Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, OPW Milowice,
sk~d zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 5 czerwca 1954 r. [IPN 01,
sygn. 8/1365 (akta procesowe Sr 224/49)].
HUDYMA PELAGIA, z d. Sycz, с. Karola і Anastazji z d. Koszla, ur. 14 maja 1915 r.
w Uhrynowie, gm. Dolhobycz6w, pow. hrubieszowski, w rodzinie chlopskiej;
wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Zatrzymana przez funkcjonariuszy
PUBP K~trzyn 9lutego 1948 r. pod zarzutem przynaleinoki do UPA na terenie Lubelszczyzny. Akt oskarienia zarzucal jej, іі od 1944 r. na terenie powiatu
hrubieszowskiego pod ps. "Palaika" naleiala do OUN, jej bezposrednim przeloionym byl Wasyl Lewoczko ps. "Jurczenko", kt6ry niebawem zapisal si~ niechlubnie w historii podziemia ukrainskiego. То na jego polecenie prowadzila
zbi6rk~ iywnosci na potrzeby UPA. Ро wkroczeniu Armii Czerwonej utracila
kontakt z OUN. Dopiero jesieni~ 1946 r. nawi~zala wsp6lprac~ z sotni~ UPA
pod dow6dztwem Semena Prystupy ps. "Dawyd" (kuren Wlodzimierza Soroczaka ps. "Berkut"). Od maja 1947 r. przebywala w sotni. Ро smierci "Dawyda"
(w czerwcu 1947 r.) znalazla si~ w sotni Eugeniusza Jaszczuka ps. "Duda: Przed
jego smierci~ we wrzesniu 1947 r. opukila oddzial і zamieszkala we wsi Mircze,
pow. hrubieszowski. Ро uzyskaniu falszywych dokument6w na nazwisko Stanislawy Kozlowskiej, w pazdzierniku 1947 r. zamieszkala na Mazurach і podj~la
prac~ jako robotnica w maj~tku PNZ Wikrowo, pow. k~trzynski. 5lipca 1948 r.,
poszukuj~c wczesniej przesiedlonej w Olsztynskie matki, spotkala dawnych
znajomych і odnowila kontakt ze srodowiskiem UPA. Miala w6wczas czynnie pomagac upowcom "w zdobyciu poiywienia і znalezieniu kwater': Na rozprawie odwolala wyjasnienia zloione w sledztwie. Broni~c si~, zdecydowanie
umniejszala sw6j udzial w ukrainskim podziemiu narodowym - zaprzeczyla,
Ьу naleiala do OUN. Przyznala natomiast, іе zbierala dwukrotnie na terenie
Uhrynowa chleb dla oddzial6w UPA, ale czynila to pod przymusem і w obawie
przed represjami ze strony upowc6w. Pomagaly jej w tym, і na jej prosb~ ~
Eugenia SotoмA і ~ Stefania MATWIJCZUK, ale czynily to bardzo niech~tnie,
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bylo to zadanie niewdzi~czne, а ,,mieszkancy nie chcieli dawae: W trakcie
pierwszej kwesty zdolano zebrac zaledwie ,,7 czy 8 bochenk6w chleba і kawalek
sloniny': WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego skazal
Hudym~ na kar~ 12lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW
postanowieniem z 24 wrzesnia 1948 r. со prawda zmienH kwalifikacj~ prawn~ czyn6w przypisywanych Hudymie, ale jednoczesnie wyrok WSR utrzymal
w mocy, а skarg~ rewizyjn~ (wykazuj~c~, іе Hudyma nie byla czlonkiem organizacji, а jedynie okazywala pomoc strukturom cywilnym і wojskowym) pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia': Na wniosek WPR z 6 maja 1953 r. WSR zastosowal
wobec Hudymy przepisy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. і kar~ pozbawienia wolno5ci zlagodzil о 1/3, tj. do 8lat. Warunkowo, przedterminowo
zostala zwolniona z Fordonu 29 sierpnia 1953 r. [IPN Ві, sygn. 065167 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 111 ); IPN 01, sygn. ВІ 1020, ВІ 1021 (akta procesowe
Sr 23314В, t. І-ІІ); Halagida, Prowokacja; Misilo].
HuмiENNA MARIA,

88

z d. Kozak, с. Bazylego і Paraskewii [Pelagii] z d. Jurczak, ur. 18 grudnia 1924 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej;
wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. W okresie okupacji na robotach
w Niemczech, sk~d wr6cila do rodzinnej wsi zim~ 1946 r. Wtedy tei dowiedziala si~ о rodzinnym dramacie. Ojca, soltysa wsi Hrebenne, w grudniu 1945 r.
zabili upowcy. Podobnie zgin~l jej wujek, komendant posterunku МО, zas matka zostala przypadkowo zabita przez iolnierza WP nieostroinie obchodz~cego
si~ z broni~. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkala we wsi Sypanica,
pow. suski (ilawski). Zatrzymana zostala wraz z bratem ~ Pawlem КоzАКІЕМ
przez funkcjonariuszy UB 7 stycznia 1948 r. jako podejrzana о przynaleznosc
do maja 1947 r. do UPA, gdzie miala Ьус l~czniczk~, а takie zbierac ,,z terenu
okolicznych wsi wiadomo5ci о Wojsku Polskim і UB, przenosz~c je·oddzialom
lesnym organizacji UPA stacjonuj~cym w lesie kolo wsi Hrebenne)). Ponadto
oskarzano j~ о zbieranie zywno5ci, r~cznik6w і bielizny na potrzeby czlonk6w
UPA. S~dzona byla w grupowym procesie wytoczonym 23lipca 1948 r. przed
WSR ,,przeciwko ~ BuszКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom)). Za element
obci~zaj~cy uznano dodatkowo fakt, iz jesieni~ 1946 r. miala ро raz drugi wyjsc
za m~z, za Stefana Stawickiego ps. ))Koma)), dow6dc~ boj6wki Sluzby Bezpeky
OUN na terenie gminy Lubycza Kr6lewska, і sЩd w nast~pnych miesi~cach
,,z m~iem 5cisle wsp6lpracowala w ramach nielegalnej faszystowskiej organizacji UPX'. W sledztwie z wielk~ determinacj~ twierdzila, jak odnotowano
w protokole: ,,do organizacji UPA nie wst~powalam na czlonka, nikt mi nie
czynil podobnych propozycji': Tak~ sam~ postaw~ zaprezentowala na procesie,

nie przyznaj~c si~ do popelnienia zarzucanych aktem oskarzenia czyn6w і kategorycznie twierdzHa: "do organizacji nie nalezalam, zadnej funkcji nie pelnHam, zadnych meldunk6w nie przenosHam': WSR pod przewodnictwem kpt.
Jerzego Biedrzyckiego 31lipca 1948 r. uznal jednak Humienn~ za winn~ zarzucanych jej przest~pstw і skazal na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 3 lata oraz przepadek calego mienia
na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy.
Kar~ odbywala w Fordonie. ЗО lipca 1953 r. WSR zastosowal wobec Humiennej
przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. і zlagodzH kar~ wi~zienia.
Wolnosc odzyskala 16 pazdziernika 1953 r. [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. І- V)].
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s. Jerzego і Anny z d. Kuchta, ur. 1lutego 1927 r. w Radawie, pow.
jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly powszechnej.
Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi Slup, pow. braniewski. Jego s~sia
dem byl dobrze mu znany jeszcze z terenu powiatu jaroslawskiego ~ Michal
Оtснл. Wedlug aktu oskarzenia mial on naklonic Ignasza w styczniu 1948 r.
do udzialu w zebraniu informacyjnym nielegalnej organizacji. Zatrzymany
przez funkcjonariuszy UB 13lutego 1948 r. S~dzony byl w zbiorowym procesie
czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN. Przed WSR zdecydowanie
zaprzeczyl, Ьу nalezal do jakiejkolwiek organizacji. Odwolal tez wymuszone
biciem wyjasnienia zlozone w sledztwie. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego pomin~l te slowa oskarzonego, jakby w og6le nie padly na sali
s~dowej і na podstawie wyjasnien zlozonych w sledztwie uznal win~ za udowodnion~. 31 sierpnia 1948 r. skazal Ignasza na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy
podnosH brak dowod6w winy Ignasza і wnosH о jego uniewinnienie. NSW jednakie postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez
uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dzi~ki ustawie amnestyjnej
z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono do 6lat і 8 miesi~
cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha, OPW Bytom, OPW Lagiewniki, OPW Brzeziny, sk~d zwolniony zostal przedterminowo
20 lutego 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN
01, sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. I-IV)].

І

IGNASZ }AN,
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}ANCZYSZYN МІСНАІ.,

s. Pawla і Pelagii z d. Choma, ur. 2 stycznia 1925 r.
we wsi Kalnik6w, pow. przemyski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas
szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Ро 1945 r. mieszkal w Kalinkowie, pow.
przemyski. Zatrzymany nocC} z 29 na ЗО marca 1948 r. przez funkcjonariuszy
PUBP Biskupiec, dwa dni ро przyjezdzie do wsi Tolniki Male, pow. reszelski
(biskupiecki), Ьу odwiedzic bliskC} znajomCJ. Na podstawie wyjasnien zloionych
w sledztwie skonstruowano akt oskarienia і postawiono go przed WSR. SCJd
pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Janczyszyna za
winnego, іі od pazdziernika 1945 do kwietnia 1946 r. na terenie powiatu przemyskiego byl czlonkiem siatki cywilnej "nielegalnej zbrojnej organizacji UPA
- - posiadal pseudonim »Bereza«, pelnil funkcj~ lCJCZnika", zbieral informacje
о ruchach WP oraz uczestniczyl w rekwizycji kontyngentu iywnosciowego od
ludnoki cywilnej. 7lipca 1948 r. SC}d skazal go na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW wyrok utrzymal w mocy.
Janczyszyn kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie, OPW Knur6w і OPW Strzelce Opolskie, skC}d zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 6 stycznia
1951 r. [IPN 01, sygn. 8/1044 (akta procesowe Sr 254/48)].
s. Stefana і Matrony z d. Kluczkowska, ur. 8 pazdziernika 1907 r.
we wsi Dyniska, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Od jesieni 1944 do marca 1947 r. naleial na terenie powiatu tomaszowskiego do OUN (Okr~g 11 ,,Baturyn"). W kuszczu "Dyniskim" (kuszczowymi byli kolejno: Marko Kowalyk, Leon Kowalyk і Teodor
Kluczkowski) wyst~powal pod ps. "Malyj': pelnil funkcj~ charczowego. U niego
najcz~sciej "kwaterowali dow6dcy UPA''. WiosnC} 1947 r., poslugujC}c si~ dokumentami na nazwisko Jana Nowaka, osiedlil si~ na Dolnym SIC}sku, а nast~pnie
w majC}tku Borki, pow. k~trzynski, gdzie przesiedlona zostala jego iona wraz
z tr6jkC} dzieci. Tam tei 19 marca 1949 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy WUBP. Postawiony przed WSR, kt6ry pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa uznal Jarem~ za winnego zarzucanych mu przest~pstw і ЗО maja
1949 r. skazal na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 25 pazdziernika 1949 r. skarg~ rewizyjnC} pozostawH
"bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. 16 czerwca 195З r. WSR
zastosowal wobec Jaremy przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r.
і kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/З, tj. do 8 lat. Jarema kar~ odbywal w Olsztynie
і Barczewie, skC}d warunkowo, przedterminowo zostal zwolniony 19 pazdziernika 195З r. [IPN 01, sygn. 8/1320 (akta procesowe Sr 164/49)].

}AREMA }AN,
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Juккowsкi KAROL,

s. Andrzeja і Anny z d. Laba, ur. 16 stycznia 1916 r. [jest
tei 1915] w Ustrzykach Dolnych, pow.leski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 6 klas szkoly powszechnej. Rzemieslnik - ,,stolarz szybowcowy". W latach
1938-1939 sluzyl w 4. Pulku Saper6w w Przemyslu. Ze sluzby wyszedl w stopniu kaprala. Zolnierz Wrzesnia, dostal si~ do niewoli niemieckiej, potem przeniesiony zostal na status cywilnego robotnika. Z rob6t przymusowych w Niemczech powr6cil w lutym 1946 r. Zamieszkal we wsi Piwowszczyzna, pow. sokalski. Za namOWC} Mikolaja Kucharczuka ps. ,,Burewij" Jurkowski mial nawiC}zac
kontakt z UPA latem (,,w lipcu lub sierpniu") 1946 r., ,,nie angazujC}C si~ jednak
czynnie w tej organizacji do czerwca 1947 r:: Kiedy minC}l termin wysiedlen
prowadzonych w ramach operacji ,,Wisla': nie majC}c dokument6w, ukrywal
si~ w lasach, gdzie spotkal we wrzesniu 1947 r. boj6wk~ Sluzby Bezpeky OUN
Wlodzimierza Melnyczuka ps. ,,Jasen" і zostal do niej przyj~ty. Uzywal pseudonimu ,,Klen". Boj6wka na terenie powiatu wlodawskiego nawiC}zala kontakt
z grupC} Eugeniusza Sztendery ps. ,,Prirwa" і pod jego dow6dztwem ,,z broniC}
wr~ku" wyruszyla 1О grudnia 1947 na teren wojew6dztwa olsztynskiego, gdzie
dotarla 27 grudnia 1947 r. Tu grupa rozdzielila si~. Jurkowski ukrywal si~ u ~
Jana 0GRODNIKA we wsi Gudniki, pow. k~trzynski. 25 stycznia 1948 r. Bezpieczenstwo, ро uzyskaniu dokladnych informacji о ukrywajC}cych si~ czlonkach
UPA, przeprowadzilo oblaw~ і uj~lo Jurkowskiego. 7 czerwca 1948 r. postawiony zostal przed WSR. W trakcie przewodu SC)dowego nie wykazano udzialu
oskarzonego w jakichkolwiek akcjach zbrojnych. Jedynie na podstawie zeznan
~ Piotra SzлwutY, kt6ry widzial u Jurkowskiego pas oficerski, zarzucano mu
udzial w napadzie na oficera WP. Z braku dowod6w od zarzutu tego SC)d pod
przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego uwolnil Jurkowskiego, natomiast za przynaleznosc do UPA і nielegalne posiadanie broni skazal na kar~
smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na zawsze
oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Dodac tu nalezy, іе zar6wno
w sledztwie, jak і w czasie procesu Jurkowski stanowczo twierdzil, iz jest Polakiem wyznania rzymskokatolickiego (zob. Aneks, dok. 3). То, со wydawalo si~
mialo go ratowac, stalo si~ przyczynC} jego przegranej, bowiem w uzasadnieniu
wyroku SC)d ,,potraktowal zbrodni~, jakiej si~ dopukil Jurkowski, przyst~pujC}c
do UPA-- jako ohydnC} zdrad~ Panstwa і Narodu Polskiego і nie znalazl zadnej okolicznoki, chocby w cz~sci usprawiedliwiajC}cej skazanego': W poufnej
opinii skladu SC)dZC}cego ,,skazany na lask~ nie zaslugiwal': NSW postanowieniem z 6 sierpnia 1948 r. wyrok WSR utrzymal w mocy. Prezydent RP decyzjC}
z 14 sierpnia 1948 r. nie skorzystal z prawa laski. Jurkowski stracony zostal
w olsztynskim wi~zieniu 21 sierpnia 1948 r. Protok6l wykonania kary smierci podpisali: wiceprokurator wojskowy mjr J6zef Reich, lekarz Jan Chmiel (ze
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Szpitala-Polikliniki WUBP), Eugeniusz Szargow (naczelnik wi~zienia). "Wyrok wykonal pluton egzekucyjny pod d-tweт kpr. Walusa Mariana". Zwlok.i
pogrzebano najprawdopodobniej na cтentarzu parafii sw. Jakuba w Olsztynie
[IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn.
8/981, 8/982 (akta procesowe Sr 197/48, t. І-ІІ); Halagida, Prowokacja (s. З1,
42) podaje, іі prawdziwe nazwisko Jurkowsk.iego, to Wasyl Jurkiw. Mial on pochodzic z zachodniej Ukrainy і jui od 1944 r. byl referenteт Sluiby Bezpeky
OUN w З. Rejonie Nadrejonu "Lyтan" (powiaty hrubieszowski і toтaszow
ski) ІІІ Okr~gu OUN. Wedlug Informatora о nielegalnych organizacjach (s. 248)
referenteт Sluiby Bezpeky OUN З. Rejonu od lutego 1946 do pazdziernika
1947 r. byl Aleksander Bobko ps. "Сhота"; Lukaszewicz, WSR)].
Jusкiw ANNA, z d.
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Lensz, с. Stanislawa і Paraskewii z d. Woronka, ur. 28 sierpnia 1924 r. we wsi Kar6w, pow. rawsk.i, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
2 klasy szkoly powszechnej. Ро wyjsciu za тСJі zaтieszkala we wsi Rzeczyca,
pow. rawsk.i. Тат tei jej тСJі, Jan Jusk.iw ps. "Wzutyj", naleial do OUN. Z tego
wzgl~du, Ьу uniknCJC jakichkolwiek represji ze strony wladz, podawala si~ za
Ann~ Lab~. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. dzi~k.i ротосу znajoтych
z Rzeczycy (Katarzyny Szczerby і~ Marii LАвУ), kt6re poswiadczyly w ZarzCJdzie Gтiny Ostr6da jej nOWCJ toisaтosc, od 28 stycznia 1948 r. poslugiwala
si~ dokuтentaтi na nazwisko Anna Laba. Mieszkata poCZCJtkowo w Ostr6dzie,
pracowala jako sluiCJCa u gospodarza DCJbsk.iego. 1З таrса 1948 r. zostala aresztowana przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da. Postawiono jej zarzut udzielania
czynnej ротосу czlonkoт UPA na terenie powiatu ostr6dzkiego "przez to, іе
nawiCJzala kontakt organizacyjny z czlonkaтi UPA - - oraz іе wsp6lpracujCJC z innyтi оsоЬаті (~ SКIEJKO Maria і ~ WusYк Marta), posredniczyla
w dor~czaniu korespondencji poтi~dzy wyiej wymienionyтi оsоЬаті". Akt
oskarienia oparty zostal jedynie na podstawie wymuszonych w sledztwie wyjasnien. 2 czerwca 1948 r., na rozprawie przed WSR, kt6reтu przewodniczyl
тjr Edward Kotkowski, nie przyznala si~ do winy, wyjasniajCJC, іі b~dCJC zaproszona wraz z MartCJ Wusyk na swi~ta Boiego Narodzenia (6-8 stycznia 1948 r.)
do Marii Skiejki we wsi Kurki pod Olsztynkieт, spotkala u niej dw6ch nieznanych jej т~iczyzn, kt6rzy okazali si~ ukrywajCJcymi si~ czlonkaтi UPA. О fakcie tym nie doniosla wladzoт, gdyi "nie zdawala sobie sprawy, іі jest to jej
obowiCJzkieт': Przyznala si~ takie do przekazania Marcie Wusyk prywatnego
listu do Marii Skiejki, otrzymanego od ojca tej ostatniej. Tre5ci listu nie znala.
SCJd со prawda uwolnH jCJ od zarzutu dor~czania "korespondencji organizacyjnej': ale jednoczesnie skazal na kar~ roku і 6 тіеsі~су wi~zienia za ,,niezawiadoтienie w por~ wladzy powolanej do scigania przest~pstw о przebywaniu na

terenie [Kurek], gm. Waplewo, osobnik6w nalei~cych do organizacji maj~cej
na celu oderwac cz~sc terytorium od Panstwa Polskiego': Nie wniosta rewizji.
Odcierpiala cat~ kar~. Z wi~zienia w Fordonie zwolniona zostata 1З wrzesnia
1949 r. [IPN 01, sygn. 8/991 (akta procesowe Sr 206/48)].
КлсzкоwsкІ МІСНАІ.)

s. Stefana і Bronislawy z d. W6jtowicz, ur. 22 czerw1929 r. w Uhnowie, pow. rawski; wyksztakenie: 7 klas szkoty powszechnej.
W Olsztynskiem od pazdziernika 1947 r., mieszkat w Piastowie, pow. past~cki,
tu tei zatrzymany zostat 9listopada 1947 r. przez PUBP Past~k jako podejrzany
о przynaleinosc do UPA na terenie powiatu tomaszowskiego od konca 1944 do
pazdziernika 1947 r. Zar6wno w sledztwie, jak і podczas rozprawy przed WSR
Kaczkowski nie przyznawat si~ do stawianych zarzut6w. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznat go za winnego przest~pstw zarzucanych
ти w akcie oskarienia і З 1 sierpnia 1948 r. skazat na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 1 grudnia 1948 r.
skarg~ rewizyjn~ dowodz~c~, іі WSR faktycznie nie udowodnit winy, pozostawit ,,bez uwzgl~dnienia)), а wyrok WSR utrzymat w mocy. Na podstawie ustawy
amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia ztagodzono о 1/З, tj. do 6lat
і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu і OPW Lagiewniki,
s~d warunkowo, przedterminowo zwolnionyzostat 1 sierpnia 195З r. [IPN 01,
sygn. 8/1371 (akta procesowe Sr 231/49)].
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Клсzоа }AN) s.

Jana і Marii z d. Pilipiec, ur. 7 czerwca 1925 r. w Gorajcu, pow.
lubaczowski, w rodzinie chtopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoty powszechnej.
Robotnik rolny. Od sierpnia 1946 do stycznia 1947 r. pod pseudonimem ,,Kozak)) naleiat do kuszczu ,,Gorajeckiego': w kt6rym byt kucharzem, а ponadto
petnit obowi~zki t~cznika, przenosz~c korespondencj~ organizacyjn~ {,,sztafetki))) do ---) Michata WALNICКIEGO, kuszczowego lublinieckiego. W styczniu
1947 r. kuszcz ,,Gorajecki)) zostal rozbity. Kaczor powr6cit do domu і tu ukrywal
si~ do wiosny 1947 r. Przesiedlony na Mazury, mieszkal z ion~ Mari~ w Nowych
Kusach, pow. pasl~cki, pracowal jako fornal w gospodarstwie Calun Nowy Panstwowych Zakladach Chowu Koni. 21 marca 1949 r. tymczasowo aresztowany
przez funkcjonariuszy UB. WSR pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa
1З lipca 1949 r. skazal Kaczora na kar~ 12lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 6 grudnia 1949 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie
ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ zlagodzono do 8 lat wi~zienia
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z utrzymaniem kar dodatkowych, z tym іе "о ile kara przepadku mienia nie
zostala dotychczas wykonana, nie podlega wykonaniu': Wi~ziony w Olsztynie,
Barczewie і OPW Jelcz, sk'ld warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal
1 czerwca 1954 r [IPN 01, sygn. 8/1365 (akta procesowe Sr 224/49)].
Клсzоа МІСНАІ., s. Eliasza і Katarzyny z d. Haluszko, ur. 19 stycznia 1893 r.
we wsi Rzeczyca, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej. Ро przesiedleniu mieszkal
w Elgnowie, pow. ostr6dzki. Zatrzymany przez funkcjonariuszy UB 25 czerwca
1948 r. pod zarzutem udzialu wukrainskim ruchu narodowym. Brak danych о zakonczeniu sprawy [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111)].
КІЕВАІ.О }ERZY,
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s. Grzegorza і Anny z d. Buczek, ur. 14 kwietnia 1921 r. we
wsi Kozaki, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: jedna
klasa szkoly powszechnej. Rolnik. We wrzesniu 1945 r., gdy trwaly przesiedlenia rodzin ukrainskich do ZSRR, chroni'lc si~ przed deportacj'l, uciekl do
lasu. Wtedy to zmobilizowany zostal do grupy prowiantowej Wasyla Sycza ps.
"Skala': otrzymal pseudonim "Karmeluk': Grupa zbierala na pograniczu powiat6w jaroslawskiego і lubaczowskiego danin~ na rzecz sotni UPA dowodzonej przez Mikolaja Tarabana ps. "Tucza': Кіеdу w polowie grudnia 1946 r. Sycz
opukH grup~ і, jak w6wczas przypuszczano, przeszedl na teren ZSRR, Kiebalo
19 stycznia 1947 r. wraz z czterema innymi czlonkami kuszczu ujawnil w PUBP
w Lubaczowie swoj'l dzialalnosc organizacyjn'l, zdal posiadany karabin. Teraz
m6gl rozpocz'lc zycie "na stopie legalnej': Ро przesiedleniu na Mazury w maju
1947 r. zamieszkal we wsi Bukowiec, pow. Hawecki, gdzie pracowal jako robotnik rolny. 7lipca 1947 r. zostal tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy
PUBP G6rowo Haweckie pod zarzutem przynaleznoki do UPA. S'ldzony byl
wraz z dwoma czlonkami grupy Wasyla Sycza: ~ Janem KONDRYSZYNEM і ~
Wasylem Sпц. 21 stycznia 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Aleksandra Borowskiego skazal Kiebal~ na l'lczn'l kar~ 15lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 14 kwietnia 1948 r.,
uwzgl~dniaj'lc skarg~ rewizyjn'l, zlagodzil kar~ pozbawienia wolnoki do lat 10.
W grudniu 1951 r. dr Feliks Wrzesniowski, lekarz wi~zienia w Barczewie, zdiagnozowal u КіеЬаlу "gruzlic~ wl6knist'llewego pluca w g6rnym placie" і zalecH przerw~ w odbywaniu kary na p6l roku. Zalecenie pozostalo bez realiza:cji.
Dopiero 15 maja 1953 r., stosuj'lc przepisy ustawy amnestyjnej z 22listopada
1952 r., WSR kar~ wi~zienia zlagodzH do 7lat. Kiebalo wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie, sЦd warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal18 czerwса 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/807, 8/808 (akta procesowe Sr 735/47, t. І-ІІ)].

s. Stanislawa і Marii z d. Cylupa, ur. ЗО marca 1923 r. w Por~bach, pow. brzozowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoty
powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi Stegny, pow. pasl~cki,
gdzie pracowal jako robotnik rolny. Zatrzymany 18 sierpnia 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k. Akt oskarienia zarzucal mu, іе jako czlonek SКW
pod ps. "Jablinka" bral udzial pod dow6dztwem sotennego Michala Dudy ps.
"Hromenko" w spaleniu na terenie pow. brzozowskiego polskich wsi Borownica
(w kwietniu 1945 r.) і Dyl~gowo (w pazdzierniku 1945 r.). "Pod grozb~ uiycia
przemocy" uczestniczyl w rekwizycji "bydla rogatego і iywnoki od ludnoki
powiatu brzozowskiego-- udzielal kwatery w swoich zabudowaniach czlonkom UPA oraz iywnoki і informacji о ruchach і dyslokacji Wojska Polskiego
wterenie': Zar6wno w sledztwie, jak і na rozprawie przed WSR nie przyznawal
si~ do zarzucanych czyn6w. Nie naleial do iadnej organizacji, nie bral udzial
w paleniu wsi, czy jakichkolwiek akcjach OUN-UPA. Raz tylko, w czerwcu
1945 r. "bral udzial w wartowaniu wsi" Por~by. WSR pod przewodnictwem por.
Alojzego Majewskiego "nie dal wiary" tym wyjasnieniom і 19listopada 1949 r.
skazal Kijowskiego na kar~ 15lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. NSW postanowieniem z 23 maja 1950 r. utrzymal wyrok w mocy,
pozostawiaj~c skarg~ rewizyjn~ "bez uwzgl~dnienia': WSR 15 kwietnia 1954 r.,
stosuj~c przepisy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r., kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/3, tj. do 10 lat. Kijowski kar~ odbywal w Olsztynie і Barczewie, s~d
12 pazdziernika 1954 r. zostal warunkowo, przedterminowo zwolniony [JPN
01, sygn. 8/1455 (akta procesowe Sr 348/49); Motyka].

KIJOWSKI KAROL,

s. Eliasza і Marii z d. Sosnowa, ur. 2 stycznia 1914 r. w Zaradawie, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. Robotnik rolny,
trudnH si~ tei szewstwem. Ро zawarciu zwi~zku malienskiego z Mari~ Lesn~
w 1940 r. zamieszkal wraz z ion~ w Molodyczu, pow. jaroslawski, gdzie prowadzH gospodarstwo rolne. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkal w Rogalach, pow. w~gorzewski. 4 wrzesnia 1948 r. zostal tymczasowo aresztowany
przez funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo. Akt oskarienia zarzucal Кindraszo
wi, іе na terenie Jaroslawskiego p6znym latem ("bylo to ро iniwach") 1945 r.
"nawi~zal kontakty organizacyjne z czlonkami UPX' і do wiosny 1946 r. udzielal im pomocy: dawal chleb, pomagal zbierac od ludnosci iywnosc, uiyczal swej
furmanki do przewiezienia do lasu zebranej daniny, naprawial buty. Mial w6wczas uiywac pseudonimu "Solowiej': Ро przesiedleniu natomiast, na pocцtku
1948 r., "nawi~zal kontakt organizacyjny z czlonkami bandy UPA, ps. ))Zur«,
kt6rego znal z Jaroslawskiego і drugim о nieustalonym nazwisku~ naprawil im
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,,wszystkich potrzebnych informacji, о kt6re prosili': Ponadto,
maj~c wiarygodn~ wiadomosc "о aktywnych czlonkach band UPA nie doni6sl
о tym wladzy powolanej do kigania przest~pstw': WSR pod przewodnictwem
kpt. Jerzego Biedrzyckiego 25 pazdziernika 1948 r. uznal Kindrasza za winnego
і skazal na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych przez 2lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW
postanowieniem z 1О grudnia 1948 r., uwzgl~dniaj~c skarg~ rewizyjn~ WPR,
wyrok l~czny uchyШ, а spraw~ przekazal do ponownego rozpoznania przez
WSR. Drugiej rozprawie przed WSR przewodniczyl mjr Edward Kotkowski.
Wobec przyznania si~ Кindrasza do winy, nie przeprowadzono post~powania
dowodowego. 8 marca 1949 r. S~d oglosil nowy wyrok, kt6ry brzmial podobnie
jak pierwsze orzeczenie, jedynie kar~ utraty praw podniesiono do 3 lat. NSW
wyrok ten utrzymal w mocy. Kindrasz kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie
і OPW Piechcin, sЦd warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal9 marca
1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1248 (akta procesowe Sr 69/49)].
s. Andrzeja і Apolonii z d. Dumko, ur. 13 lipca 1904 r. we wsi
Zniatyn, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy ·szkoly
powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkal we wsi Mazuch6wka, pow. gizycki, gdzie prowadzil dziesi~ciohektarowe gospodarstwo
rolne. 4 kwietnia 1949 r. zostal tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy
PUBP Gizycko і postawiony przed WSR. SC}d pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa tylko na podstawie swoikie interpretowanych na szkod~ oskarzonego wyjasnien zlozonych w trakcie sledztwa, а odwolanych na rozprawie jako
wymuszone, uznal Kisiela za winnego udzielania od maja do grudnia 1946 r.
we wsi Zniatyn ротосу czlonkom UPA (,,przetrzymywal w swych .zabudowaniach zboze zrabowane przez band~ UPA") і 27lipca 1949 r. skazal go na kar~
5 lat wi~zienia. NSW postanowieniem z 23 listopada 1949 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 19 maja
1953 r. zlagodzil kar~ pozbawienia wolnoki о 1/3, tj. do 3lat і 4 miesi~cy. Кi
siel wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Lagiewniki. Wolnosc odzyskal
ЗО maja 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1392 (akta procesowe Sr 264/49)].
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Dymitra і Anny z d. Bialas, ur. 22 stycznia 1922 r. we wsi
Zawadka, pow. sanocki, w rodzinie chlopskiej; bez wyksztalcenia. W kwietniu
1946 r., na dwa tygodnie, wbrew wlasnej woli wcielony do UPA pod ps. ,yVorobec" (sotnia Stefana Stebelskiego ps. "Chrin"), sk~d zbiegl. Zlapany і роЬіty przez upowc6w ostatecznie zostal uwolniony od sluzby. Ро wysiedleniu,

14 czerwca 1947 r. zamieszkal w Kornelach, pow. mor~ski, gdzie prowadzil
osmiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 18 marca 1948 r. przez
Bezpieczenstwo pod zarzutem, іе od grudnia 1947 r. byl czlonkiem nielegalnej OUN zalozonej na terenie pow. mor~skiego w 1947 r. przez ~ Andrzeja MEDYKA. Czlonkowie rzekomej organizacji (opr6cz Medyka) byli s~dzeni
przed WSR w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~ oskarzenia byly zeznania
і wymuszone biciem samooskarzenie w toku sledztwa. Podczas procesu przed
WSR przyznal si~ do epizodu upowskiego, ale stanowczo zaprzeczyl, Ьу nalezal
do OUN w Kornelach, kt6rej stanyczn~ miala Ьус ~ Maria MлczuGA. Przew6d s~dowy nie dostarczyl zadnych dowod6w, Ьу Klepczyk nalezal do OUN.
Mimo to WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 1О sierpnia
1948 r. skazal Klepczyka na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 26 listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. W opinii
wladz wi~zienia w Potulicach z 28 kwietnia 1953 r. skierowanej do olsztynskiej
WPR, napisano m.in.: "w stosunku do ustroju Demokracji Ludowej, jej Rzё}du
і Zwi~zku Radzieckiego nie stwierdzono wrogich wyst~pien. W zwiё}zku z tym,
іе [Klepczyk] wykazal si~ [!] wi~zniem przelamanym [!], czego dowodem jest,
іе zrozumial w pelni swoje przest~pstwo, jakie popelnil, godZC}C w ustr6j Demokracji Ludowej, okazuj~c skruch~ za popelnione przest~pstwo, jak tez przejawia
dobry stosunek do pracy, zasluguje na zastosowanie ustawy amnestyjnej z dnia
22.11.1952 r:'. Kar~ wi~zienia na mocy amnestii zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~
cy. Przedterminowo, warunkowo zwolniony zostal6 wrzesnia 1953 r. Wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu і OPW Potulice [IPN Ві, sygn. 0651114
(charakterystyka obiektowa nr 111 ); IPN 01, sygn. 8/1 03 7, 8/1038, 8/103 9 (akta
procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn. 8/1150 (akta procesowe Sr 386/48)].
s. Dymitra і Anny z d. Bialas, ur. 29 grudnia
1926 r. we wsi Zawadka, pow. sanocki, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
2 klasy szkoly powszechnej. W kwietniu 1946 r., kr6tko, przez dwa tygodnie
wcielony do UPA pod ps. "Rybka" (sotnia Stefana Stebelskiego ps. "Chrin"),
sЦd zbiegl і ukrywal si~ w Sanoku u swego szwagra. Pracowal jako robotnik
rolny. W listopadzie 1947 r. wyjechal na Mazury і ро odnalezieniu rodziny
zamieszkal w Kornelach, pow. mor~ski. Zatrzymany 18 marca 1948 r. przez
Bezpieczenstwo pod zarzutem, іе od grudnia 1947 r. byl czlonkiem nielegalnej
OUN zalozonej na terenie pow. mor~skiego w 1947 r. przez ~ Andrzeja MEDYКА. Czlonkowie rzekomej organizacji (opr6cz Andrzeja Medyka) byli s~dzeni
przed WSR w jednym, zbiorowym procesie. Podstawё} oskarzenia byly zeznania
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wsp6loskarionych і wymuszone biciem samooskarienie w toku sledztwa. Podczas procesu przed WSR stanowczo zaprzeczyl, Ьу naleial do OUN w Kornelach, kt6rej stanyczn'! miala Ьус ----) Maria MACZUGA. І choc przew6d S'!dowy
nie dostarczyl iadnych dowod6w, Ьу Klepczyk naleial do OUN, to WSR pod
przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 10 sierpnia 1948 r. ро dwudniowym procesie skazal Klepczyka na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 26 listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn'! pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na
podstawie ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzono
do бlat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu, Nowogardzie, і Piechcinie. Przedterminowo, warunkowo zwolniony zostal 1О grudnia
1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111); IPN 01, sygn.
8/1037, 8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn. 97/1150 (akta
procesowe Sr 386/48)].
s. Stefana і Anny z d. Klisz, ur. 2 lutego 1922 r. w osadzie
Turaki, pow. jaroslawski, w rodzinie ·chlopskiej; wyksztalcenie: 3 klasy szkoly
powszechnej. Ро przesiedleniu prowadzil dziesi~ciohektarowe gospodarstwo
rolne we wsi Ksi'!inik, pow. mor'!ski. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP
Mor'!g 1О marca 1948 r. pod zarzutem wsp6ldzialania z ----) Andrzejem MEDYКІЕМ, rzekomym prowidnykiem OUN rejonu Mor'!g, oraz wsp6lpracy z UPA
na terenie pow. jaroslawskiego. Brak danych о zakonczeniu sprawy [IPN Ві,
sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111)].
KLISZ GRZEGORZ,

s. Mikolaja і Marii z d. Pyliczko, ur. 10 czerwca 1924 r. w Cetuli,
pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 5 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi Zagaje, pow. braniewski. Zatrzymany
19lutego 1948 r. w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN.
Byl podejrzewany о udzielanie ротосу UPA na terenie pow. jaroslawskiego.
Wobec niepotwierdzenia zarzut6w dochodzenie przeciwko niemu umorzono
і odzyskal wolnosc na podstawie decyzji WPR z 17 czerwca 1948 r. [IPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
KLISZ }AN,
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KLISZ }AN, s. Stefana і Katarzyny z d. Skibiak, ur. 26lutego 1924 r. w Cetuli, pow.
jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 3 klasy szkoly powszechnej.
Rolnik. Na terenie Jaroslawskiego mial Ьус czlonkiem SKW. Ро przesiedleniu
w czerwcu 1947 r. zamieszkal w Кrzekotach, pow. braniewski. Aresztowany
13 lutego 1948 r. jako podejrzany о przynaleinosc do nielegalnej organizacji.

S~dzony byl w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu

OUN, do kt6rej mial go zwerbowac---) Michal Оtснл. Przed WSR zdecydowanie zaprzeczyl, Ьу naleial do jakiejkolwiek organizacji. Odwolal tei wymuszone
biciem wyjasnienia zloione w sledztwie. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal jednakie wyjasnienia te za klamliwe, а win~ udowodnion~ na podstawie wyjasnien zloionych w sledztwie. S~d odrzucH wniosek
obrony о powolanie swiadk6w mog~cych dostarczyc dowod6w niewinnosci
Klisza і 31 sierpnia 1948 r. skazal go na 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy podnosH brak
dowod6w winy Klisza і wnosH о jego uniewinnienie. NSW postanowieniem
z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia", а wyrok
WSR utrzymal bez zmian. Na mocy amnestii z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha, OPW Czeladz і OPW Piechcin, gdzie
pracowal w systemie akordowym przy produkcji kamienia wapiennego. Wykonywal miesi~cznie nawet ро 147% normy, со zdecydowanie przekraczalo wyznaczone minimum 115% pozwalaj~ce zaliczyc miesi~c pracy za dwa miesi~ce
odbytej kary. Komendant OPW Piechcin wyst~pH z wnioskiem о warunkowe,
obligatoryjne zwolnienie. Wolnosc odzyskal 2 grudnia 1953 r. [IPN Ві, sygn.
065/54 (charakterystyka obiektowa nr48); IPN 01, sygn. 8/1040, 8/1041,8/1042,
8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
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Szczepana і Anny, ur. 10 kwietnia 1908 r. w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej. Ро przesiedleniu rolnik we wsi Ksi~iy Lasek, pow.
szczycienski. Zatrzymany przez UB 1О marca 1948 r. pod zarzutem wsp6lpracy
z UPA na terenie miejscowoki Turaki, pow. jaroslawski. Brak danych о zakonczeniu sprawy [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111)].
KLISZ }ERZY, s. Mateusza і Ewy z d. Klisz, ur. 4 marca 1891 r. w Turakach, pow.
jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoly powszechnej.
Ро przesiedleniu 14 czerwca 1947 r. mieszkal w Klugajnach, pow. mor~ski. Zatrzymany przez Bezpieczenstwo 21 marca 1948 r. pod zarzutem przynaleinoki
do nielegalnej OUN, zaloionej na terenie pow. mor~skiego w 1947 r. przez---)
Andrzeja МЕDУКА. Wedlug aktu oskarienia mial pelnic w organizacji funkcj~
l~cznika. Czlonkowie rzekomej organizacji (opr6cz Medyka) byli s~dzeni przed
WSR w jednym, zbiorowym procesie. Podstaw~ oskarienia byly wymuszone
biciem wyjasnienia zloione w sledztwie. Юisz przed S~dem nie przyznal si~ do
zarzucanych czyn6w. PotwierdzH jedynie, іе wiosn~ 1946 r. w Turakach і Се-
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tuli, w gminie Willzowni~a, zbieral zywnosc dla UPA. Do czynno5ci tych mial
Ьус przymuszony przez Andrzeja Medyka, kt6rego spotkal ро przesiedleniu.
Ale WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego "nie dal wiary" tym
wyjasnieniom і 10 sierpnia 1948 r. skazal Klisza na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca
wojskowy pisal: Klisz przyznal si~ przed WSR, іе "znal Medyka z dawnych
czas6w jako czlonka bandy, jednak z uwagi na grozby ze strony Medyka nie
doni6sl wladzom о jego роЬусіе na tych terenach. Oskarzony Klisz Jerzy znal
r6wniez falszywe na~isko Medyka, - - jednak nie doni6sl о tym wladzy, tym
bardziej ze Medyk wyraznie oswiadczyl, ze »tU moie go tak samo powiesic,
jak wieszali na tamtych terenach((. Brat oskarzonego Klisza і jego bliski krewny zostali przez band~ publicznie powieszeni na terenach wschodnich, wi~c
tym bardziej obawial si~ grozby Medyka. Oskarzony jest wdowcem - - posiada
siedmioro dzieci [w wieku od 12 do 25 lat] oraz niewielkie gospodarstwo rolne і pozbawienie zr6dla utrzymania osieroconych dzieci jest zbyt surowll karll.
Zadne okolicznosci nie wskazujll na to, аЬу oskarzony byl czlonkiem bandy".
NSW jednakie uznal, ze skarga rewizyjna "na uwzgl~dnienie nie zasluguje"
і postanowieniem z 26listopada 1948 r. wyrok WSR utrzymalw mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolno5ci
zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy. Odbywal jCl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu
і Goleniowie. WSR na posiedzeniu niejawnym ЗО czerwca 1953 r. z uwagi na
fatalny stan zdrowia (,,zwyrodnienie mi~snia sercowego, rozedma pluc, przewlekly go5ciec stawowy, przewlekly niezyt zollldka, og6lna miazdzyca naczyn
krwionosnych oraz uwilld starczy") udzieШ Kliszowi p6lrocznej przerwy w odbywaniu kary. Z wi~zienia w Goleniowie zwolniony zostal 7lipca 1953 r. Zdolal jedynie dotrzec do pobliskiego Nowogardu, sklld w ci~zkim stanie karetkll
pogotowia przewieziony zostal do szpitala w Szczecinie, gdzie 31 lipca 1953 r.
zmarl. Historia jego jednakie nie skonczyla si~ z chwilll smierci. Kiedy bowiem
nie stawH si~ w wi~zieniu ро uplywie terminu przerwy, zarzlldzone zostaly poszukiwania, а 11 maja 1954 r. rozeslano za nim list gonczy. Dopiero w nast~p
nym roku ustalono okoliczno5ci "zagini~cia" Jerzego Юisza. 12 lutego 1955 r.
Komenda Powiatowa МО w Morllgu powiadomHa WSR о jego smierci [IPN
Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111); IPN 01, sygn. 8/1037,
8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn. 8/1150 (akta procesowe
Sr 386/48)].

zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez grup~ operacyjn~ PUBP
Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak
bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
KLISZ PIOTR,
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KLISZ RoмAN [RoмuALD], s. Dymitra і Katarzyny z d. Lucyniak, ur. 13 wrzesnia 1923 r. we wsi Turaki, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalce- ·
nie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. 4 czerwca 1947 r. przesiedlony zostal
w Olsztynskie. Zamieszkal wraz z rodzicami w Maldytach, pow. mor~ski. Zatrzymany 18 marca 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Mor~gjako podejrzany о udzial od lata 1947 r. w nielegalnej OUN Rejon Mor'!g rzekomo zorganizowanej na terenie powiatu mor~skiego w 1947 r. przez--) Andrzeja МЕDУКА.
W organizacji, licz~cej wedlug Bezpieczenstwa 11 os6b, mial pelnic obowi~zki
kuszczowego. Czlonkowie rzekomej organizacji s'!dzeni byli, opr6cz Andrzeja Medyka, w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~ oskarienia byly zeznania wsp6loskarionych і wymuszone brutaln~ sil~ samooskarienie dokonane
w toku post~powania dochodzeniowego. Klisz odwolal na rozprawie wyjasnienia zloione w s1edztwie. Dla S~du jednakie materialy sledztwa, а takie fakt, іі
przyznal si~ do znajomo5ci z Andrzejem Medykiem і przygodnego spotkania
z nim latem 1948 r., wystarczyly, Ьу za aktem oskarienia uznac, іе zostal zwerbowany do OUN, "maj~cej na celu oderwanie ziem poludniowo-wschodnich
od Panstwa Polskiego': WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego
1О sierpnia 1948 r. uznal Romana Klisza za winnego zarzucanego ти przest~p
stwa і skazal go na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. NSW postanowieniem z 26listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn'! dowodnie wykazuj~c~ bezpodstawnosc orzeczenia WSR pozostawil "bez uwzgl~dnie
nia': а wyrok utrzymal w mocy. Starania о warunkowe, przedterminowe zwolnienie nie przyniosly rezultat6w (zob. Aneks, dok. В). Wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie. W OPW Piechcin byl zatrudniony w kopalni kamienia wapiennego
pozyskiwanego metod~ odkrywkow~. Norm~ wykonywal od 140 do 170%, со
pozwalalo przeliczac jeden miesi~c pracy za dwa miesi'!ce kary. Wolnosc odzyskal1lutego 1955 r. [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111 );
IPN 01, sygn. 8/1037, 8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn.
97/1150 (akta procesowe Sr 386/48)].
KLISZ. SтEFAN, s. Piotra і Marii z d. Jarosz, ur. 25 grudnia 1929 r. w Cetuli, pow.
jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 6 klas szkoly powszechnej
oraz dwie klasy szkoly handlowej. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. miesz-
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kal wraz z rodzicami we wsi Lubianka, pow. braniewski. Zatrzymany 19 lutego
1948 r. przez grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Akt oskarzenia zarzucal Юiszowi, іе od marca do czerwca 1946 r. "bral udzial w nielegalnej organizacji UPA maj~cej na
celu oderwanie cz~ki terytorium Panstwa Polskiego". Pod ps. "Komar" sluzyl
w 1. czocie sotni Grzegorza Mazura ps. "Kalynowycz': operuj~cej m.in. na terenie pow. jaroslawskiego. w trakcie sledztwa nie przyznawal si~ do winy, kategorycznie zaprzeczal stawianym zarzutom. Wniosku Klisza о powolanie dziewi~ciu swiadk6w mog~cych potwierdzic jego niewinnosc WSR nie uwzgl~dnil.
Na rozprawie wyst~powali tylko swiadkowie oskarzenia: byli czlonkowie UPA
oczekuj~cy na proces. Przed S~dem, kt6remu przewodniczyl kpt. Jerzy Biedrzycki, pocz~tkowo Klisz nie przyznawal si~ do zarzucanych przest~pstw, ale
pod wplywem przewodnicz~cego S~du, kt6ry - jak zanotowano w protokole
rozprawy gl6wnej - pouczyl oskarzonego, іе "przyznanie si~ і szczere wyjasnienia zlozone przed S~dem oraz okazanie skruchy bierze S~d jako okolicznosc
lagodz~c~ przy ferowaniu wyroku", Klisz "przyznal si~ do wszystkich zarzucanych mu aktem oskarzenia czyn6w': 12 lipca 1948 r. ogloszony zostal wyrok: 5lat wi~zienia, utrata praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez rok. NSW utrzymal wyrok w mocy. Starania о zlagodzenie kary pozostawaly "bez uwzgl~dnienia" z uwagi na negatywne opinie wladz wi~ziennych. Na
przyld:ad naczelnik wi~zienia w Potulicach pisal20 pazdziernika 1951 r.: stosunek Klisza "do obecnego ustroju jest wrogi, со przejawia si~ u niego w rozsiewaniu wsr6d wi~zni6w wrogiej Polsce Ludowej propagandy. Przy zadnej pracy
zatrudniony nie jest. Swym zachowaniem si~ wplywa ujemnie na pozostalych
wi~zni6w. W zwi~zku z tym, ze w[yiej] w[ymieniony] podczas odbywania kary
nie okazal najmniejszej poprawy і jest nadal zdecydowanym wrogiem Polski
Ludowej - na pozytywne zalatwienie wniesionej prosby nie zasluguje': Uwaga о "rozsiewaniu wsr6d wi~zni6w wrogiej propagandy" spowodowala blyskawiczn~ reakcj~ WSR, kt6ry zaz~dal wyjasnienia, czy о tym powiadomione zostaly wladze prokuratorskie, czy wszcz~to dochodzenie, czy tei "zwrot
ten zostal przez was uzyty niewlakiwie?': Okazalo si~, ze w rzeczywistoki ten
zwrot byl tylko swoist~ "figur~ retoryczn~', choc dla Klisza mogla опа okazac
si~ wielce szkodliwa. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu, OPW Potulice, Inowroclawiu і Strzelcach Opolskich, sk~d przedterminowo, obligatoryjnie
zwolniony zostal24 pazdziernika 1952 r. [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111); IPN 01, sygn. 8/1049 (akta procesowe Sr 259/48)].
KLISZ WІ:.ODZIMIERZ, s. Mikolaja і Anny z d.
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Glowa, ur. З pazdziernika 1928 r.
w Turakach, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 6 klas

szkoty powszechnej. W lipcu 1943 r. zglosH si~ do formuj~cej si~ Ochotniczej
Dywizji Strzeleckiej Waffen SS ,Дalizien': Jako maloletniego wcielono go do
tzw. Junak6w SS, а ро przeszkoleniu skierowano do artylerii przeciwlotniczej
wokolicach Lipska, w Saksonii. Ро wojnie, w lipcu 1945 r. powrocH w rodzinne
strony. W styczniu 1946 r. zostal wcielony do dowodzonej przez ,,Paula" bojowki Sluzby Bezpeky OUN, gdzie otrzymal ps. ,,Dnipro': W maju 1946 r. podczas
konwojowania poczty organizacyjnej bojowka zostala rozbita przez pododdzial
WP. Nast~pnie w Rejonie 11 Okr~gu 11 OUN krypt. ,,Butrym': w kuszczu ,,Pochwalonczyka", pelnH obowi~zki referenta propagandy, а takie і charczowego.
4 czerwca 1947 r. przesiedlony zostal w Olsztynskie. Zamieszkal wraz z rodzin~
w Lesnicy, pow. mor~ski. Zatrzymany 9 marca 1948 r. przez funkcjonariuszy
PUBP Mor~g, ktory tez prowadzH sledztwo. Gl6wny punkt aktu oskarzenia to
zarzut uczestnictwa od lipca 1947 r. w nielegalnej OUN Rejon Mor~g, zorganizowanej rzekomo na terenie pow. mor~skiego w 1947 r. przez ~ Andrzeja
МЕDУКА, maj~cego Ьус prowidnykiem rejonu. W organizacji, licz~cej wedlug
Bezpieczenstwa 11 osob, Klisz mial pelnic obowi~zki ,,komandyra plac6wki"
(!) Maldyty. Poza Medykiem, organizatorem siatki, wszyscy czlonkowie rzekomej organizacji s~dzeni byli w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~ oskarzenia byly zeznania zlozone w sledztwie. Podczas rozprawy przed WSR zostaty
one odwolane, Ьо, jak odnotowano w protokole rozprawy gl6wnej, wyjasnienia
Klisza: w sledztwie tak zeznawalem jak chcieli, ,,poniewaz bylem bity, а przed
prokuratorem [wojskowym] nie odwolalem zeznan, gdyz ро odjezdzie prokuratora bylbym bity ponownie przez funkcjonariuszy UB': WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego ро dwudniowym procesie 10 sierpnia
oglosH wyrok. Klisz skazany zostal na l~czn~ kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw
publicznych і honorowych praw obywatelskich przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W uzasadnieniu wyroku S~d со prawda konstatowal, ze ,,oskarzeni do przynaleznosci do organizacji OUN-UPA na terenie pow.
Mor~g nie przyznali si~, wyjasniaj~c, iz zeznania ich w toku dochodzenia zostaty wymuszone': ale tez ,,S~d nie dal wiary klamliwym і wykr~tnym wyjasnieniom oskarzonych, а oparl si~ na wyjasnieniach zlozonych w toku dochodzenia
- - а ponadto na podstawie caloksztaltu okoliczno5ci" і uznal win~ wszystkich
oskarionych za udowodnion~. NSW postanowieniem z 26 listopada 1948 r.
skarg~ rewizyjn~ pozostawH ,,bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal
w mocy. Starania о warunkowe, przedterminowe zwolnienie nie powiodty si~.
Wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie. Tu tez 20 lipca 1954 r. komisja lekarska
szpitala wi~ziennego rozpoznala u Klisza ,,jamist~ gruzlic~ pluc pluca lewego,
wloknist~ gruzlic~ pluc pluca prawego" і wnioskowala о udzielenie p6lrocznej
przerwy w odbywaniu kary. WSR zaj~l inne stanowisko: nie tylko nie udzielH

к

103

к

przerwy w odbywaniu kary, ale tei і odт6wH prosbie о ulaskawienie, kt6r~
"pozostawiono bez rozpatrywania jako przedwczesn~: Dopiero na podstawie
ustawy aтnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono do 10 lat і zarцdzono warunkowe, przedterтinowe zwolnienie. Юisz wolnosc odzyskal 21 таjа 1955 r. [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr ІІІ); IPN 01, sygn. 8/ІО37, 8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48,
t. І-ІІІ); sygn. 8/ІІ50 (akta procesowe Sr 386/48)].
d. Skiejko, с. Jana і Julii Z d. Lisiecka, ur.
17 czerwca 1916 r. we wsi Hubinek, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolniczka. Ро przesiedleniu w sierpniu
1947 r. zaтieszkala w Kurkach, pow. ostr6dzki. Zatrzyтana 11 таrса 1948 r.
przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da wraz z т~іет ~ Janeт Ktuczкow
sюм. Podobnie jak on oskariona zostala о udzielanie w swoich zabudowaniach
gospodarczych od grudnia 1947 do lutego 1948 r. ротосу Ьуlут czlonkoт
UPA, posredniczenie w przekazywaniu korespondencji ~ Zofii NAZAR z ukrywaj~cyт si~ Ьуlут upowceт ps. "Kwitka': WSR pod przewodnictweт kpt.
Kaziтierza Nizio-Narskiego 25 czerwca 1948 r. uznal j~ za winn~ і skazal na
kar~ 5lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 3 lata. NSW postanowienieт z 3 wrzesnia 1948 r. wyrok WSR utrzymal
w тосу. Kar~ odbywala w Olsztynie і Fordonie, sЦd warunkowo, przedterтi
nowo zwolniona zostala 21 pazdziernika 1950 r. [IPN 01, sygn. 8/ І О І9 (akta
procesowe Sr 232/48)].
KLUCZKOWSKA PARASKEWIA, Z
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KLuczкowsкi }AN, s. Macieja і Julii z d. Wojtowicz, ur. 16 grudnia 1909 r.
w Rzeczycy, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 3 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. W latach 1932-1933 odbyl sluib~ wojskow~ w 40. Pulku Piechoty Dzieci Lwowskich stacjonuj~cyт w garnizonie Lw6w. Zolnierz
Wrzesnia, kolo Siedlec dostal si~ do niewoli nieтieckiej, wi~ziony w Stalagu
1-В Hohenstein niedaleko Olsztynka. Jako tzw. niewolnik pracowal przymusowo u bauer6w w powiecie ostr6dzkiт. Ро zdobyciu Prus Wschodnich przez
Аrті~ Czerwon~ wr6cH do rodziny do Rzeczycy. W pazdzierniku 1946 r. zostal aresztowany przez UB. Sprawa wyjasnila si~ dopiero w sierpniu nast~pnego
roku. Jak si~ okazalo, nast~pila poтytka: nosil to sато nazwisko, со poszukiwana przez UB inna osoba. W sierpniu 1947 r. zostal wraz z ion~ Paraskewi~
і tr6jЦ dzieci przesiedlony na Mazury. Zamieszkal w Kurkach, pow. ostr6dzki,
gdzie prowadzil dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 11 таr
са 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da. Oskariony zostal о udzielanie
od grudnia 1947 do lutego 1948 r. ротосу Ьуtут czlonkoт UPA: w swoich

zabudowaniach gospodarskich ukrywal uzbrojonych "Wasyla': "Kwitk{, "Strit{ і ,,Politruka': "dawal im calodzienne wyiywienie", organizowal schronienia, uiyczal mieszkania na "spotkania czlonka nielegalnej UPA ps. »Kwitka«
z jego narzeczon~ --) NAZAR Zofi~: S~dzony byl w jednym procesie wraz
z ion~ Paraskewi~, szwagrem--) Piotrem SкiEJKO, jego ion~--) Mari~ SКІЕJ
ко. 25 czerwca 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Kluczkowskiego za winnego zarzucanych mu czyn6w і skazal na
kar~ 5 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez З lata. NSW postanowieniem z З wrzesnia 1948 r. wyrok WSR utrzymal
wmocy. Kluczkowski kar~ odbywal wOlsztynie, Barczewie і Sosnowcu (pracowal w OPW Ruda Sl~ska), s~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal
18 grudnia 195З r. [IPN 01, sygn. 8/1019 (akta procesowe Sr 232/48)].

к

KLuczкowsкi RoмAN,

s. Teodora і Katarzyny z d. Kinach, ur. 8 czerwca
1929 r. w Rzeczycy, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. W 194З r. zabrany zostal na roboty do Rzeszy,
pracowal na roli w Saksonii. Do rodzinnej wsi powr6cH ро zakonczeniu wojny.
Od marca do maja 1946 r. przebywal w kuszczu "Olesia", gdzie przeszedl przeszkolenie polityczne і nauk~ poslugiwania si~ broni~. Otrzymal pseudonim
"Jawor". W tym czasie jego rodzina zostala przesiedlona na radzieck~ Ukrain~,
а on podj~l si~ prowadzenia gospodarki. B~d~c czlonkiem siatki cywilnej konspiracji banderowskiej, do wiosny 1947 r. asystowal z broni~ w r~ku w zbieraniu kontyngentu iywnosciowego na rzecz UPA. Na pocz~tku czerwca 1947 r.,
przed wysiedleniami, sprzedal caly sw6j dobytek і samodzielnie wyjechal na
Mazury. Pocz~tkowo pracowal jako parobek u gospodarzy na terenie powiatu k~trzynskiego, а nast~pnie w cukrowni w K~trzynie. Tam wst~pH do ZWM
і PPR. Pod koniec 1947 r. przeni6sl si~ do powiatu ostr6dzkiego- w osadzie Gil
Wielki pracowal przez trzy miesi~ce u miejscowego rybaka. W lutym 1948 r.
przeni6sl si~ w Szczecinskie, gdzie zatrudnH si~ w maj~tku PNZ Sorniki, pow.
mysliborski. Tam tei zostal zatrzymany 12 kwietnia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictwem mjr.
Edwarda Kotkowskiego З1 maja 1948 r. skazal Kluczkowskiego na l~czn~ kar~
10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Na mocy ustawy
amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzono о 1/З, tj. do 6 lat
і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie і Barczewie, sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal27 kwietnia 195З r. [IPN 01, sygn. 8/995 (akta procesowe
Sr 210/48].
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Ktuczкowsкi W~ADYS~AW,

s. Romana і Aleksandry z d. Pierozek, ur. 14lutego 1920 r. w Rzeczycy, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
З klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. W 1943 r. zabrany zostal na roboty
do Rzeszy, sk~d powr6cil ро zakonczeniu wojny. Кіеdу jego rodzice і dwaj bracia zostali przesiedleni na radzieck~ Ukrain~, prowadzil w Rzeczycy rodzinne
czterohektarowe gospodarstwo rolne. Od p6znej wiosny 1947 r. mieszkal na
terenie gminy Kraskowo. Najmowal si~ do prac polowych, pok~tnie trudnil si~
tei szewstwem. Ро zawarciu zwi~zku malzenskiego z Paraskewi~ (z d. Kluczkowska) zamieszkal we wsi Gudziki, pow. k~trzynski; od 1949 r. pracowal jako
dr6znik na odcinku Garbno - Drogosze. 14 grudnia 1950 r. zostal zatrzymany
przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn jako podejrzany о wsp6lprac~ z UPA.
Wedlug aktu oskarzenia przez rok, od czerwca 1946 r., "udzielal powtarzaj~cej
si~ pomocy" UPA - dla jej oddzial6w zbieral zywnosc od mieszkanc6w powiatu tomaszowskiego. Przed WSR nie przyznal si~ do stawianych zarzut6w
і odwolal wyjasnienia zlozone w sledztwie. wprotokole rozprawy gl6wnej tak
przedstawiono jego wyjasnienia: "Podczas przesluchiwania w sledztwie bylem
bity. Hipnotyzowano mnie, tj. posadzono na krzesle, wl~czono pr~d і twarz
moja oswietlona zostala oslepiaj~cym blaskiem; wtedy stracilem panowanie
na sob~ і nie wiem со m6wilem. АЬу mnie przestano m~czyc, musialem cos
zmyslic і powiedzieC': S~d pod przewodnictwem mjr. Jerzego Pokornego, nie
dysponuj~c zadnymi innymi dowodami, 19 wrzesnia 1951 r. uwolnil Kluczkowskiego od winy і nakazal niezwloczne wypuszczenie na wolnosc. Na wyrok
WSR skarg~ rewizyjn~ zlozyl WPR, ale NPW wycofal j~. Kluczkowski wyszedl
z olsztynskiego wi~zienia 20 wrzesnia 1951 r. [IPN 01, sygn. 8/1894 (akta procesowe Sr 193/51)].
Кокоск1 МІСНА~,
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s. Filemona і Marceli z d. Kowal, ur. 20 lutego 1920 r.
w Sokalu, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej.
Od 1942 r. czlonek OUN na terenie Sokala і Radziechowa; od marca 1946 r.
w UPA, uzywal ps. "Czumak': rojowy w czocie "Szczupaka': Potem z grup~ Wasyla Krala ps. "Czaus" przekroczyl granic~ panstwow~ і przeszedl na teren powiatu hrubieszowskiego, gdzie do polowy 1947 r. budowano schrony bojowe,
magazyny zywnokiowe. Ро zakonczeniu przesiedlen ludnoki w ramach operacji "Wisla" jesieni~ 1947 r. oddzial przemiekil si~ na teren powiatu wlodawskiego, gdzie nawi~zal kontakt z grup~ Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa", kt6ry
przeprowadzal demobilizacj~ organizacji na poludniowym Podlasiu. ,,Z broni~
w r~ku" wyruszyla 1О grudnia 1947 r. na teren wojew6dztwa olsztyilskiego,
gdzie dotarla 27 grudnia 1947 r. Tu grupa rozdzielila si~. Ukrywal si~ u ~ Piotra LANКI we wsi Gudniki, pow. k~trzynski. Jednak 25 stycznia 1948 r. Bezpie-

czenstwo, ро uzyskaniu dokladnych informacji о ukrywaj~cych si~ czlonkach
UPA, przeprowadzilo oblaw~ і uj~lo Kokockiego. 7 czerwca 1948 r. postawiony
zostal przed WSR. Ро jednodniowej rozprawie S~d pod przewodnictwem mjr.
Edwarda Kotko\vskiego uznal Kokockiego za winnego aktywnej przynaleinoki do "zbrojnej bandy UPA'' oraz nielegalnego posiadania broni palnej. Natomiast z braku dostatecznych dowodow winy WSR uwolnil go od zarzutow
uczestnictwa w rozbrajaniu latem 1947 r. czlonkow ORMO na terenie powiatu
wlodawskiego oraz podpalenia okolo 40 budynkow "poukrainskich" we wsiach
na terenie powiatu bialskiego. Do zarzutow tych Kokocki w trakcie rozprawy
s~dowej zdecydowanie nie przyznawal si~. Podstaw~ ich byly jedynie zloione
w sledztwie zeznania bylego upowca ~ Piotra SzлwutY, ktory na rozprawie
"mniej zdecydowanie przedstawil t~ kwesti{. Ogloszony 10 czerwca 1948 r.
wyrok brzmial: doiywotnie wi~zienie, utrata praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 6 sierpnia 1948 r. wyrok WSR utrzymal w mocy. Dopiero 24 maja 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny na posiedzeniu
niejawnym, stosuj~c postanowienia ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r.,
kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzil do 12 lat, а utrat~ praw skrocil do lat 5.
Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Strzelcach Opolskich. SW w Opolu Wydzial lV Karny na posiedzeniu niejawnym З kwietnia 1958 r. postanowil warunkowo, przedterminowo zwolnic Kokockiego. Wi~zienie opukil 5 kwietnia
1958 r. [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN Ol,
sygn. 8/981, 8/982 (akta procesowe Sr 197/48, t. І-ІІ)].
KOLEGA }AN, s. Michala і Anastazji z d. Kaczor, ur. 5 [jest і 8] maja 1924 r.
w Lublincu Starym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Ро zakonczeniu nauki pracowal w gospodarstwie
rodzicow. W czerwcu 1944 r. wcielony zostal do UPA. Sluzyl w operuj~cych na
terenie powiatow jaroslawskiego, lubaczowskiego і poludniowej cz~sci tomaszowskiego sotniach kurenia Jana Szpontaka ps. "Zalizniak". Uzywal ps. "Karabin". Pocz~tkowo pelnil funkcje gospodarcze (w kuchni polowej, prace porz~d
kowe). Wedlug aktu oskarienia bral udzial w akcjach prowadzonych przez te
oddzialy (w maju 1945 r. w czocie "Jara" ubezpieczal palenie wsi Zalesie, pow.
lubaczowski). W 1946 r. uczestniczyl w starciach z oddzialami WP (pod Dzikowem, pow. jaroslawski), w akcji na Tarnogrod ("zabrano 5 konnych furmanek
iywnoki і roznych medykamentow"). Ро rozpocz~ciu operacji "Wisla'' aktywnosc UPA zamarla. We wrzesniu 1947 r. sotni~ Kolegi rozwi~zano. Na ostatnim
apelu wyst~pil prowidnyk Okr~gu 11 OUN Mikolaj Radejko ps. "Кrym': ktory
wprzemowieniu do zebranych podkreslil, іе jakkolwiek maj~ teraz wwi~kszoki
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powrocic do swoich rodzin, to jednak ,,nadal wszystkich obowi~zuje przysi~ga
і wiernosc dla organizacji': Kolega wraz z czterema innymi (~ Janem ВІІ.УJЕМ,
~ Grzegorzem HARASYMEM, ~ Mikolajem FECIEM і~ Janem KORDUPLEM)
przeszedl ,,z broni~ w r~ku" na teren wojewodztwa olsztynskiego. Akt oskarienia zarzucal, і і na Mazury przybyl ,,celem kontynuowania dalszej wywrotnej [!] dzialalnosci przeciwko Panstwu Polskiemu". W rzeczywistoki ро dotarciu w okolice Wydmin, pow. giiycki, kaidy z grupy wybral swoj~ drog~. Kolega
szukal bliskich і znajomych na terenie powiatu goldapskiego, gdzie ,,zmieniaj~c
cz~sto miejsce pobytu pracowal u gospodarzy': Zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy UB 5 lipca 1948 і 13 wrzesnia 1948 r. postawiony przed WSR. S~
dzony byl wraz z Bilyjem, Feciem і Harasymem. Material dowodowy stanowily
wyl~cznie wyjasnienia zloione w sledztwie і podczas rozprawy. А S~d uznawal
jedynie te partie wyjasnien, ktore obci~ialy oskarionego, natomiast ignorowal
mog~ce swiadczyc na jego korzysc: np. Kolega twierdzil, іі zostal wcielony do
UPA przymusowo, а opuszczenie sotni moglo poci~gn~c konsekwencje rowne
smierci. WSR pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal
Koleg~ za winnego zarzucanych mu przest~pstw і 14 wrzesnia 1948 r. skazal na
l~czn~ kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W poufnej opinii
skladu s~dцcego stwierdzono, іе ze wzgl~du na ,,wyrz~dzenie znacznej szkody
interesom Panstwa Polskiego, nieokazanie skruchy" Kolega ,,na ulaskawienie
nie zasluguje': NSW postanowieniem z 10 listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia" і wyrok utrzymal w mocy. Prezydent RP decyzj~ z 29listopada 1948 r. skorzystal z prawa laski і zamienil kar~ smierci na kar~
doiywotniego wi~zienia. Z wyrokiem tym Kolega nie pogodzil si~. W prosbie
о rewizj~ procesu z 15 wrzesnia 1954 r. zwracal si~ о przesluchanie swiadkow
mog~cych zeznac, іі byl przymusowo wcielony і przetrzymywany w sotni; ,,nigdzie go nie wypuszczano, tylko trzymano і pilnowano jak niewolnika': UPA
stosowala terror wobec swych czlonkow і ich rodzin (ojciec Kolegi zostal zastrzelony, on sam za prob~ ucieczki ci~iko pobity, groiono ти powieszeniem,
wymordowaniem reszty rodziny). S~dzia WSR pplk Roman Abramowicz uznal
rewizj~ procesu za zb~dn~ і niecelow~. Dopiero na mocy ustawy amnestyjnej
z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny 29 maja 1956 r. zlagodzH kar~ wi~zienia do lat 12, а pozbawienia praw do lat 5. Na skutek rewizji
nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego PRL SN w Warszawie w Izbie Karnej
18 kwietnia 1957 r. uchylil wyroki z 1948 r. і orzekl nowy l~czny wyrok: 10 lat
wi~zienia z utrat~ praw przez 2 lata і 6 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, Strzelcach Opolskich і Gdansku, sk~d zwolniony zostal warunkowo,
przedterminowo 25 paidziernika 1957 r. [IPN Ві, sygn. 065/44 (charakterystyka

obiektowa nr 35); IPN 01, sygn. 8/1122 (akta procesowe Sr 346/48); Informator
о nie1ega1nych organizacjach; Lukaszewic~ WSR; MisHo].
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Коt.отко ANNA,

z d. Gnap, с. Grzegorza і Franciszki z d. Wywrocka, ur.
1 stycznia 1907 r. we wsi Prusie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 2 klasy szkoly powszechnej; wdowa. Rolniczka, prowadzHa wlasne gospodarstwo rolne. W maju 1947 r. zatrudnHa jako parobka ~ Stefana KuRYJA.
Ро przesiedleniu w lipcu 1947 r. mieszkala we wsi Trosiny, pow. bartoszycki,
gdzie prowadzHa siedmiohektarowe gospodarstwo rolne; Kuryj nadal u niej
pracowal. Zatrzymana zostala 2 marca 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP
Bartoszyce. Akt oskarzenia zarzucal jej, ze w maju 1947 r. we wsi Lozy, pow.
lubaczowski, wiedz~c, iz Kuryj jest czlonkiem UPA, "nie zawiadomila natychmiast о tym wladzy powolanej do 5cigania przest~pstw': Na rozprawie przed
WSR nie przyznala si~ do winy. Zaprzeczyla obci~zaj~cym j~ wyjasnieniom
zlozonym w sledztwie jako wymuszonych biciem і kopaniem, а protokoly
wyjasnien kazano jej podpisywac bez odczytania. Stanowczo twierdzHa, ze zatrudniaj~c Kuryja nie wiedziala, ze jest czlonkiem UPA. S~d pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka 11lipca 1949 r. uznal te wyjasnienia za wykr~tne,
"nie zasluguj~ce na wiar{ і skazal Kolotk~ na kar~ 2lat wi~zienia. Warunkowo,
przedterminowo wolnosc odzyskala 19 wrzesnia 1950 r. [JPN 01, sygn. 8/1362
(akta procesowe Sr 219/49)].
Комла ANDRZEJ, s. Mikolaja і Katarzyny z d. Rawczuk, ur. w 1910 r. w Lublincu Nowym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. Rolnik.
Wczesnie osierocony (ojciec zgin~l na wojnie w 1918 r.) nie byl poslany do
szkoly, Ьо z mlodszym bratem Mikolajem od najmlodszych lat pracowal
wspolnie z matk~ na pi~ciohektarowym gospodarstwie. Zonaty z Polk~ Ann~
z d. Borowiec. Ро zniwach 1945 r. wst~pil do konspiracji banderowskiej, pod
pseudonimem "Buk" zostal aktywnym czlonkiem kuszczu "Lublinieckiego':
Organizowal zbi6rk~ zywno5ci na rzecz sotni UPA, byl zaufanym informatorem, l~cznikiem mi~dzy kuszczami і oddzialami UPA operuj~cymi na terenie
Lubaczowskiego. Ро rozpocz~ciu operacji ,Жisla" ukrywal si~ w lasach. Dzi~ki
kontaktom organizacyjnym zaopatrzony w dokument tozsamo5ci na nazwisko
Teodor Wawrykiewicz we wrzesniu 1947 r. opuscH Rzeszowszczyzn~, udaj~c si~
w Olsztyftskie. W pieszej w~drowce towarzyszyly mu cztery osoby: kuszczowy
lubliniecki ~ Michal WALNICКI oraz byli czlonkowie sotni Grzegorza Mazura
ps. "Kalynowycz": ~ Jan WALNICКI ps. "Wijt': Jan Wankiewicz ps. ,Жowk" і NN
ps. "Zymnyj': Ро blisko pi~ciu tygodniach dotarli do wsi Siewki w gminie Кruklanki, pow. w~gorzewski, gdzie mieszkala rodzina Aleksandra Laszyna. Ona
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to udzielila im pierwszego wsparcia. Teraz drogi ich rozeszly si~. Komar, maj~c
adres szwagierki Marii Borowiec, zatrzymal si~ u niej we wsi Pohybel [Pozarki],
pow. k~trzynski, pomagal w gospodarce do chwili jej legalnej emigracji z Polski
do Kanady. W styczniu 1948 r. przeni6sl si~ do Olszewa, pow. k~trzynski, gdzie
przesiedlone zostaly matka і zona. Tu ukrywal si~ do 1952 r. Na skutek "donosu
obywatelskiego" zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo
22 paidziernika 1952 r. і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictwem
pplk. Romana Abramowicza 1О marca 1953 r. skazal Komara na l~czn~ kar~
12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. 15 wrzesnia 1953 r.
WSR zastosowal wobec Komara przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r. і kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzH о 1/3, tj. do lat 8. SW w Poznaniu
4 maja 1956 r. na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. kar~ wi~zienia
zlagodzH do 4, а utrat~ praw do 2lat. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, Potulicach, OPW Piechcin, Wronkach oraz Kolonii Rolnej Mrowino, sk~d zwolniony
zostal przedterminowo, fakultatywnie 14 sierpnia 1956 r. [IPN 01, sygn. 8/2268
(akta procesowe Sr 26/53)].
s. Jana і Marii z d. Kordasz, ur. 5 sierpnia 1922 r. we wsi
Polanka, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. Od wiosny (marzec/kwiecien) 1946 r. zmobilizowany do
grupy prowiantowej Wasyla Sycza ps. "Skala': otrzymal pseudonim "Jastrub".
Grupa zbierala na pograniczu powiat6w jaroslawskiego і lubaczowskiego danin~ na rzecz sotni UPA Mikolaja Tarabana ps. "Tucza': 6listopada 1946 r. opukH
samowolnie grup~, na posterunku МО w Zapalowie ujawnH swoj~ dzialalnosc
organizacyjn~ і zdal posiadany karabin. Obawiaj~c si~ zemsty upowc6w, ukrywal si~. Ро przesiedleniu w maju 1947 r. wraz z zon~ Ann~ (z d. Marciuk) prowadzH gospodarstwo rolne w miejscowoki B~dze, pow. Hawecki. 5lipca 1947 r.
zostal tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP G6rowo Haweckie pod zarzutem przynaleznosci do UPA. S~dzony byl wraz z dwoma czlonkami grupy Wasyla Sycza: ~ Wasylem SІТЦ і ~ Jerzym КІЕВАІ.4. 21 stycznia 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Aleksandra Borowskiego skazal
Kondryszyna na l~czn~ kar~ 12lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 14 kwietnia 1948 r., uwzgl~dniaj~c
skarg~ rewizyjn~, zmienH wyrok WSR, lagodцc kar~ pozbawienia wolno5ci do
lat 10. Ро ogloszeniu ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR 15 maja
1953 r. kar~ wi~zienia zlagodzH do 7lat. Kondryszyn wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie, Rawiczu, Nowogardzie і OPW Piechcin, gdzie pracowal przy proKoNDRYSZYN JAN,
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dukcji kamienia wapiennego. Warunkowo, przedterminowo zwolniony zostat
2 pazdziernika 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/807, 8/808 (akta procesowe Sr 735/47,
t. І-ІІ)].
KoRDUPEL JAN, s. Mikolaja і Anny z d. Grycko, ur. 16 stycznia 1918 r. w Zukowie, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. W Zukowie byl wlakicielem hektarowego gospodarstwa rolnego,
dodatkowo najmowal si~ do prac rolnych. Zonaty z Mari~ Wankiewicz6wn~.
Od jesieni 1941 r. na robotach w Berlinie. Tam tei zetkn~l si~ z ukrainskim
ruchem narodowym і wst~pil do OUN. Do rodzinnej wioski wrбcil wiosn~
1944 r. Zostal czlonkiem OUN w kuszczu ,,Lublinieckim': ktбrego prowidnykiem ЬуІ ~ Michal WALNICКI ps. "Gonta''. Kuszcz wchodzH w sklad Okr~gu 11,
Rejon lV (prowidnyk Aleksander Laszyn ps. "Luh"). Kordupel w OUN uiywal
ps. "Szczur", "Korniak". Pod kierunkiem charczowego о ps. "Hrab" wraz z innymi szeregowymi czlonkami kuszczu zbieral na terenie pow. lubaczowskiego
(w miejscowokiach Zamek, Lubliniec, Gorajec, Ciesianбw, Plazбw) danin~ na
rzecz sotni UPA, przede wszystkim w naturze (krowy, swinie, zboie, maslo,
jaja, odziei, buty). Jako czlonek SKW uczestniczyl z broni~ w r~ku w dzialaniach wspieraj~cych oddzialy UPA przeciwko polskiemu wojsku і milicji.
W czerwcu 1947 r. oddzial, w ktбrym znajdowal si~ Kordupel, zostal rozproszony przez jednostk~ WP. Wбwczas "Gonta" zaopatrzyl swoich podwladnych
wzapomogi w wysokoki 3000 zl z zaleceniem zalegalizowania si~ na Ziemiach
Odzyskanych. Jeszcze przez ponad miesi~c Kordupel ukrywal si~ w lasach lubaczowskich wraz z czterema pozostalymi czlonkami kuszczu. W lipcu 1947 r.
jui samodzielnie ukrywal si~ we wsiach Zamek і Lubliniec w gospodarstwach
opuszczonych przez ludnosc ukrainsk~. Kiedy od podsohysa wsi Lubliniec
Nowy otrzymal adres swojego deportowanego kuzyna, ktбry teraz zamieszkiwal w Kruklankach, pow. w~gorzewski, wczesn~ jesieni~ 1947 r. zdecydowal
si~ na przyjazd na Mazury. Drog~ przebyl wraz z ~ Mikolajem FECIEM, ~ Janem Bll.YJEM, ~ Grzegorzem HARASYMEM і ~ Janem KoLEGJ).. Kiedy dotarli
do Wydmin, ich drogi rozeszly si~. Dzi~ki dokumentom otrzymanym jeszcze
w 1946 r. od "Gonty", zameldowal si~ w Kruklankach pod falszywym nazwiskiem jako Piotr Kuszka (s. Dymitra і Katarzyny, z d. Zukowicz, ur. 13 pazdziernika 1910 r.). Podj~l prac~ w maj~tku PNZ Broiбwka kolo Kruklanek, pow.
w~gorzewski. Aresztowany 1lutego 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP W~go
rzewo, ро pi~ciu dniach przetransportowany do Olsztyna do aresztu WUBP. Tu
przyznal si~ do prawdziwego nazwiska і zloiyl obszerne wyjasnienia dotycz~ce
swojej dzialalno5ci w OUN. Jak wyjasnial w sledztwie, na Mazury przybyt, Ьу
wreszcie ustabilizowac swoje іусіе. І rzeczywikie, w ,,kwestionariuszu osobo-
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wym na czlonka OUN'' stwierdzano jednoznacznie: od przybycia na Mazury
do chwili aresztowania ,,zadnej wrogiej dzialalnoki nie prowadzH'' ani tez ,,nie
pozostawal w zwi~zku organizacyjnym''. WSR pod przewodnictwem mjr. Jana
Lubaczewskiego 18 maja 1948 r. uznal Kordupla za winnego przynaleznoki do
nielegalnej organizacji, ,,zaboru innym osobom ich mienia ruchomego przy
uzyciu przemoci: udzial w starciach zbrojnych z oddzialami WP, usHowanie
zniszczenia posterunku МО, nielegalne posiadanie broni і amunicji oraz poslugiwanie si~ podrobionym tymczasowym zaswiadczeniem tozsamoki. Wyrok l'!czny brzmial: dozywotnie wi~zienie, utrata praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. Jedyn~ podstaw~ skazania byly zeznania і wyjasnienia Jana Kordupla
zlozone w sledztwie і w trakcie procesu, przy czym S~d uwzgl~dnial jedynie
fragmenty obci'!zaj~ce oskarzonego, а pomijal okolicznoki mog~ce lagodzic
wymow~ stawianych zarzutow (zob. Aneks, dok. 23). Kordupel bronH si~ przed
zarzutem dokonywania napadow rabunkowych, twierdz~c, ze danina byla rzecz~ powszechn~ і ludzie ,Дawali dobrowolnie na rzecz UPX'. S~d takim tlumaczeniom nie dawal wiary, argumentuj~c: ,,nie do pomyslenia jest, Ьу chlop dobrowolnie oddal swini~, а tym bardziej sw~ ostatni~ krow~. Dlatego S~d przyj~l, ze rzeczy te zostaly zrabowane - tak, jak to zgodnie ze stanem faktycznym
przedstawH skazany.w sledztwie, napomykaj~c w6wczas, ze ludzie plakali, jak
im zabierano pod grozb~ broni ich dobytek': NSW skarg~ rewizyjn~ obroncy
pozostawH ,,bez uwzgl~dnienia': NSW nie wzi~l tez pod uwag~ faktu, ze artykul
85 kkWP (а przede wszystkim z tego wlasnie artykulu zarzucono Korduplowi popelnienie przest~pstwa) przewidywal kar~ wi~zienia od lat 10 do 15 albo
kar~ smierci. Natomiast nie bylo w nim mowy о karze dozywotniego wi~zie
nia. Dopiero Zgromadzenie S~dziow NSW postanowieniem z 16lutego 1955 r.
zmienilo wyrok WSR, lagodz~c kar~ l~czn~ pozbawienia wolnos~i do lat 15.
Rada Panstwa decyzj~ z 25 kwietnia 1957 r. skorzystala z prawa laski, zmniejszaj~c kar~ wi~zienia do lat 10 і zawieszaj~c warunkowo na rok wykonanie
reszty nieodcierpianej kary pozbawienia wolnosci. Wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie, а od 20 listopada 1956 r. w Strzelcach Opolskich. Wolnosc odzyskal
6 maja 1957 r. [IPN Ві, sygn. 065/44 (charakterystyka obiektowa nr 35); IPN 01,
sygn. 8/949 (akta procesowe Sr 155/48].
Koavsкo DYMITR,
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s. Aleksandra і Julii z d. Кrol, ur. 15 lipca lub grudnia
1920 r. w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chtopskiej; wyksztalcenie: 6 klas
szkoly powszechnej. Rolnik. W latach 1942-1945 na robotach w Rzeszy. Ро
przesiedleniu mieszkal we wsi Osetnik, pow. braniewski. Zatrzymany 19lutego
1948 r. w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak bliz-

szych informacji о umorzeniu dochodzenia [JPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
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Кокvsко WtADYSІ:.AW, s. Aleksandra і Julii z d. Kr61, ur. 29listopada 1929 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkal wraz z rodzicami we wsi Osetnik, pow.
braniewski. Zatrzymany 19lutego 1948 r. w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о umorzeniu dochodzenia
[IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
Кокvтк6w [Ккvтк6w] WtADYSI:.AW,

s. Aleksandra, ur. 1928 r. Zatrzymany
19 lutego 1948 r. przez grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji
rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
Коzлк LIDIA, с. Stefana і Marii z d. Kozak, ur. 25 listopada 1931 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 2 klasy szkoly
powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkala wraz z matk~ w Rudzienicach, pow.
suski (ilawski). 29 stycznia 1948 r. zostala aresztowana przez funkcjonariuszy
PUBP Hawa jako podejrzana о przynaleznosc do UPA na terenie Hrebennego. Spraw~ prowadzil Wydzial Sledczy WUBP w Olsztynie. Wedlug aktu
oskarzenia Kozak miala "utrzymywac kisly kontakt z czlonkiem organizacji
ps. )) Jasmin«, przyjmowala czlonk6w zbrojnych oddzial6w lesnych w celu zaopatrzenia ich w zywnosc і pelnila funkcj~ sanitariuszki, dostarczaj~c r6znych
medykament6w dla organizacji, lecz~c czlonk6w bandy UPA, kt6rzy byli chorzy і ranni ро przeprowadzonych akcjach zbrojnych organizowanych przeciwko Organom Bezpieczenstwa і jednostkom Wojska Polskiegd'. S~dzona byla
w grupowym procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR "przeciwko ~
BUSZКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom': Zarowno Wsledztwie, jak і podczas procesu nie przyznawala si~ do popelnienia zarzucanych jej przest~pstw.
W post~powaniu dowodowym oskarzenie nie znalazlo potwierdzenia, Ьо tei
і praktycznie nie dysponowano iadnymi rzetelnymi dowodami. Mimo to WSR
pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 31 lipca 1948 r. uznal Kozak za winn~, іе "maj~c wiarygodn~ wiadomosc о роЬусіе bandy [w Hrebennem] oraz stykaj~c si~ z czlonkami bandy w mieszkaniu swej matki nie doniosla о tym wladzy powolanej do kigania przest~pstw': Za to skazal j~ na З lata
wi~zienia. W skardze rewizyjnej proszono о uniewinnienie oskarzonej, kt6ra
w chwili rzekomego popelnienia pizest~pstwa byla niepelnoletnia. NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. uwzgl~dnH skarg~ rewizyjn~ і wyrok WSR
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uchyШ, а post~powanie

w jej sprawie umorzyl. Lidia Kozak odzyskala wolnosc
ро 9 pazdziernika 1948 r. ро blisko dziewi~ciu miesi~cach nieslusznego aresztowania [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. І- V)].
Коzлк MARIA,

z d. Kozak, с. Feliksa і Paraskewii z d. Sidalnik, ur. 24 marca
1909 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Robotnica rolna. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r.
zamieszkala w Rudzienicach, pow. suski (Hawski). 29 stycznia 1948 r. aresztowana tymczasowo wraz z c6rk~ ~ Lidi~ Коzлк jako podejrzana о "udzielanie
czynnej ротосу czlonkom nielegalnej organizacji UPX' na terenie Hrebennego. Miala, wedlug aktu oskarzenia, udost~pniac swoje mieszkanie na zebrania
organizacyjne prowadzone przez prowidnyka Rejonu V Okr~gu OUN "Baturyn" Teodora R~bisza ps. "Zaruba': а takie zapewniac "noclegi і wyzywienie
czlonkom zbrojnych oddzial6w UPX: S~dzona byla w grupowym procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR "przeciwko ~ BuszКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom': Zar6wno w sledztwie, jak і podczas procesu zdecydowane
nie przyznawala si~ do stawianych jej zarzut6w. Przyznawala jedynie, іе w ci~gu
1946 r. przychodzili do niej ludzie banderowskiego podziemia, "jednak zabierali jaja, chleb і mleko pod przymusem, - - о wypadkach tych zglaszala u wladz
wojskowych': Nawet swiadek oskarzenia przyznawala, іе "nie przypuszcza, аЬу
Maria Kozak dobrowolnie przyjmowala czlonk6w bandy albo dawala im jedzenie, gdyz byla ona bardzo biedna, posiadala 1 і p6l morgi ziemi, ale moglo
to miec miejsce, gdyz bandyci j~ zmuszali do tego': WSR pod przewodnictwem
kpt. Jerzego Biedrzyckiego 31lipca 1948 r. uznal jednak Kozak za winn~ zarzucanych jej przest~pstw і wymierzyl kar~ 6 lat wi~zienia. NSW postanowieniem
z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia': а wyrok
WSR utrzymal w mocy. Kar~ odbywala w Fordonie (brak informacji о terminie odzyskania wolnoki) [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48,
t. І- V)].
Коzлк РАWЕІ.,
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s. Bazylego і Paraskewii [Pelagii] z d. Jurczak, ur. 23 maja
1931 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
2 klasy szkoly powszechnej. Jego ojca, soltysa gromady Hrebenne, w grudniu
1945 r. zabili upowcy. Podobnie zgin~l wujek, funkcjonariusz МО, zas matka
zostala przypadkowo zabita przez zolnierza WP niefrasobliwie obchodz~cego
si~ z broni~. 23 czerwca 1947 r. w trakcie akcji przesiedlenczej, tui przed odej5ciem transportu, zostal zatrzymany na stacji РКР w Belzcu і osadzony w СОР
w Jaworznie jako podejrzany о przynaleznosc do UPA. Zwolniony z obozu zamieszkal we wsi Sypanica, pow. suski (Hawski), gdzie osiedlona zostala jego sio-

stra ~ Maria HuмiENNA. Ponownie zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy
UB 7 stycznia 1948 r. pod zarzutem przynaleznoki do UPA od wiosny 1946
do maja 1947 r. na terenie gminy Lubycza Krolewska і udzialu w zbieraniu
zywnoki dla oddzialow UPA. S~dzony byl w grupowym procesie wytoczonym
23 lipca 1948 r. przed WSR "przeciwko ~ BuszКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom". Zarowno w sledztwie, jak і na rozprawie zdecydowanie zaprzeczal, Ьу
kiedykolwiek nalezal do UPA, skladal przysi~g~ organizacyjn~, posiadal pseudonim. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 31lipca 1948 r.
uznal jednak Kozaka za winnego zarzucanych mu przest~pstw і skazal go na
kar~ 7lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 2 lata oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~d
nienia': а wyrok WSR jako "wspolmierny winie" utrzymal w mocy. Decyzj~
WPR z 11 grudnia 1952 r. wobec Kozaka zastosowano przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r.; wolnosc odzyskal 20 grudnia 1952 r. Wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu і Jaworznie [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta
procesowe Sr 268/48, t. І- V)].
s. Andrzeja і Marii z d. Bulat, ur. 25 kwietnia 1922 r. we wsi Chotyniec, pow. jaworowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoly
powszechnej. Rolnik, zajmowal si~ takie szewstwem. W 1942 r. wcielony do
niemieckiej sluzby budowlanej (Baudienst), pracowal przez rok w Grodku Jagiellonskim. Potem powrocil do rodzinnej wsi і pomagal rodzicom w szekiohektarowym gospodarstwie rolnym. Gdy w 1945 r. zmarl ojciec, caly ci~zar
prowadzenia gospodarstwa spocz~l na nim. Ро przesiedleniu w lipcu 1947 r.
zamieszkal w Mlynarskiej Woli, pow. pasl~cki. Tu otrzymal dziewi~ciohekta
rowe gospodarstwo rolne, ktore w 1951 r. przekazal matce (niebawem matka
wst~pila do rolniczej spoldzielni produkcyjnej), а sam podj~l prac~ wWydziale
Rolnictwa Prezydium PRN w Braniewie. Ukonczyl specjalistyczne kursy, obj~l stanowisko instruktora. W sierpniu 1952 ozenH si~ ze Stefani~ Nestorak,
а 1 grudnia 1952 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy olsztynskiego
WUBP і postawiony przed WSR. Akt oskarzenia zarzucal Kretowi czlonkostwo w UPA na terenie Jaroslawskiego ("od konca 1944 roku do miesi~ca lipca
1947 roku"). 19 stycznia 1945 r. w przysiolku D~browa mial wspoluczestniczyc
w zabojstwie dwoch milicjantow: Karola Dratha і Romana Bereznickiego, ktorych ciala bestialsko zmasakrowano ("porzn~li nozami ich twarze, poobrzynali
im nosy, uszy, powykluwali oczy"). Zarowno w toku sledztwa, jak і przed S~
dem Kret stanowczo zaprzeczal stawianym zarzutom. Przyznawal jedynie, іе
18 stycznia 1945 r. w Szczedryj Weczir (poprzedzaj~cy swi~to Bohojawlenija
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popularnie nazywane Swi~tem Jordanu) spotkal w Chotyncu na drodze trzech
czlonkow UPA, m.in. Jana Bulata, z ktorymi rozmawial і, zaproszony, sp~dzH
z nimi wpobliskim przysiolku D~browa swi~teczny wieczor u gospodarzy Piotra Kuiaka і Aleksandra Pawluszki. Jedzono tradycyjne potrawy swi~teczne,
spiewano "szczedriwky", pito alkohol. Nie mial natomiast nic wspolnego z wydarzeniami, jakie rozegraly si~ pozniej przed domem Pawluszki. Ро raz drugi
zetkn~l si~ z Janem Bulatem w maju 1945 r., wowczas ten zaproponowal mu
wst~pienie do UPA, na со Kret wyrazH zgod~. Bulat nadal mu wtedy pseudonim ,Wyhor': Zgoda byla jedynie werbalna, nigdy bowiem nie wl~czyl si~
do konspiracji, а nawet przez pewien czas ukrywal si~ przed Bulatem і jego
ludzmi. Swiadkowie dowodowi na rozprawie zmienili swoje zeznania zloione
w trakcie sledztwa. S~d pod przewodnictwem ppor. Zdzislawa Banaszkiewicza
10 wrzesnia 1953 r. uwolnH Kreta od zarzutow stawianych w akcie oskarienia,
uznal jednak, іе Kret "wszedl w porozumienie z czlonkami bandy UPA" і za
to skazal go na kar~ 4 lat wi~zienia, ktor~ jednoczesnie na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. zlagodzH о 1/3, tj. do 2lat і 8 miesi~cy pozbawienia wolno5ci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Wi~ziony w Olsztynie,
Sosnowcu і OPW tagiewniki, sk~d zwolniony zostal1lutego 1955 r. [IPN 01,
sygn. 8/2355 (akta procesowe Sr 129/53)].
s. Andrzeja і Marii z d. Bulat. Zatrzymany na terenie Jaroslawskiego w czerwcu 1947 r., osadzony w СОР w Jaworznie, sk~d z braku jakichkolwiek dowodow winy zwolniony zostal w styczniu 1948 r. Osiadl w 01sztyilskiem. We wrzesniu 1950 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy olsztynskiego WUBP jako podejrzany о przynaleinosc do UPA. Podstaw~ aresztowania
byly obci~iaj~ce zeznania czlonka UPA skazanego na smierc przez wroclawski
WSR. Przesluchanych przez Bezpieczenstwo osiemnastu bylych mieszkancow
wsi Chotyniec, pow. jaworowski, sk~d Kret pochodzH, zgodnie twierdzHo, іе
nie byl on czlonkiem podziemia banderowskiego. 16 czerwca 1951 r. WPR
sledztwo umorzyla і nakazala uwolnienie Kreta [IPN 01, sygn. 8/1763 (akta
procesowe Sr 35/51); sygn. 8/2355 (akta procesowe Sr 129/53)].
KRET STEFAN,
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s. Franciszka і Anieli z d. St~pak, ur. 10 sierpnia 1907 r. w Wi~
zownicy, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. W latach 1942-1945 na robotach przymusowych w Rzeszy. Przesiedlony 'w czerwcu 1947 r. osiadl w Rychlikach, pow. pasl~cki, gdzie
wraz ion~ Juli~ (z d. Sk6ratko) prowadzH dziewi~ciohektarowe gospodarstwo
rolne. 26 pazdziernika 1950 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k.

Oskarzony zostal о to, iz maj~c "wiarygodn~ wiadomosc, ze ~ Duв J6zef jest
czlonkiem bandy UPA і ukrywa si~ pod falszywym nazwiskiem': nie zawiadomH о tym "wladz powolanych do kigania przest~pstw". S~dzony byl przez WSR
wraz z ~ Michalem PIETLUCHEM. S~d pod przewodnictwem ppor. Edwina K~
sika 12 stycznia 1951 r. skazal Kruka na kar~ З lat wi~zienia oraz utrat~ praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez rok. Wi~ziony byl w 01sztynie і Barczewie, gdzie 8 sierpnia 1952 r. "zmarl w wyniku wypadku': Brak
blizszych informacji о okolicznosciach smierci Кruka [IPN 01, sygn. 8/1735
(akta procesowe Sr 342/50); sygn. 8/2119 (akta procesowe Sr 156/52)].

к

Кuсл PIOTR, s.

Franciszka і Paraskewii z d. Bochno, ur. 7 czerwca [jest і lipca]
192З r. w Zaradawie, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
2 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi D~bo
wiec, pow. braniewski, gdzie prowadzH siedmiohektarowe gospodarstwo rolne.
Zatrzymany 19lutego 1948 r. S~dzony byl w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do kt6rej mial go zwerbowac ~ Michal
OLCHA. Przed WSR nie przyznal si~ do popelnienia zarzucanego mu w akcie
oskarzenia przest~pstwa- nie nalezal do jakiejkolwiek nielegalnej organizacji.
Odwolal tez wyjasnienia zlozone w sledztwie, Ьо w6wczas bili go і raz "wsadzili
do karca, wobec czego musial tak gadaC': S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal wyjasnienia te za klamliwe, а win~ za udowodnion~ na
podstawie wyjasnien zlozonych w sledztwie і З1 sierpnia 1948 r. skazal Kuc~
na 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze
rewizyjnej obronca podnosH brak dowod6w winy і wnosH о uniewinnienie.
NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez
uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dzi~ki ustawie amnestyjnej
z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono do бlat і 8 miesi~
cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Potulice, OPW Piechcin, sk~d
warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal З1lірса 195З r. [IPN Ві, sygn.
065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48 ); IPN 01, sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042,
8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
s. Karola і Zofii z d. Fedasz, ur. 14 grudnia 1914 r.
w miejscowosci Ulh6wek, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
З klasy szkoly powszechnej. Rolnik, do 1941 r. pozostawal przy ojcu і pomagal
w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Potem byl funkcjonariuszem ukrainskiej
policji pomocniczej w sluibie niemieckiej na stanowisku komendanta posterunku wiejskiego. W kwietniu 1944 r. porzucH sluib~ і wr6cH do rodzinnego
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domu. Wowczas tez ZWi'lzal si~ z OUN. lstniej'l przekazy swiadCZC!Ce) ze byl
czlonkiem OUN juz w 1932 r. W listopadzie 1947 r. ро zdobyciu dokumentow
na nazwisko Jozef Romanisko pol'lczyl si~ z zon'l Ann'l і dwojk'l dzieci (pi~cio
letnie і roczne)) ktorzy w ramach operacji ))Wisla" przesiedleni zostali do maj'!tku PNZ Borki) pow. k~trzyilski. Kucharczuk zatrzymany zostat 28 stycznia
1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn; sledztwo prowadzH WUBP і tam
tez osadzony zostal 6 lutego 1948 r. w areszcie. Akt oskarzenia zarzucal mu
m.in.) iz od 15 sierpnia 1944 r. na terenie wsi Oserdow) pow. sokalski) pod ps.
))Borys" byl czlonkiem Sluzby Bezpeky OUN) w ktorej pelnH obowi'lzki dochodzeniowego. Od marca 1946 r. pod ps. ))Burewi( przebywal w czocie ))Ostapa",
sk'ld skierowany zostal do Sluzby Bezpeky OUN w Okr~gu ІІІ OUN. 5 lipca
1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego skazal
Kucharczuka na kar~ l'lczn'l15lat wi~zienia) utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. NSW postanowieniem z 24 wrzesnia 1948 r. wyrok WSR utrzymat
w mocy. Na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzono
о 1/3) tj. do 10 lat. WSR na posiedzeniu niejawnym 17 marca 1955 r. postanowH
zwolnic warunkowo) przedterminowo Kucharczuka z wi~zienia. Kar~ odbywal
w Olsztynie і Barczewie. Wolnosc odzyskat 18 marca 1955 r. [IPN Ві, sygn.
065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 111); IPN 01, sygn. 8/1020, 8/1021
(akta procesowe Sr 233/48, t. І-ІІ); Halagida) Prowokacja].
Кuснтл PIOTR,

118

s. Katarzyny z d. Kuchta, ur. 15 wrzesnia 1927 r. w Radawie)
pow. jarostawski) wrodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkat we wsi Slup) pow. braniewski. Zatrzymany 13lutego 1948 r. і osadzony wareszcie PUBP w Braniewie.
S'ldzony byl w zbiorowym procesie cztonkow rzekomego braniewskiego rejonu
OUN) do ktorej mial go zwerbowac ~ Michat Оtснл. Poza wyrazeniem zgody
na wst'lpienie do OUN і uczestnictwie w dwoch zebraniach informacyjnych akt
oskarzenia zarzucat mu dodatkowo nielegalne posiadanie ),karabinu rosyjskiego - - wraz z czterema sztukami amunicji". Przed WSR zdecydowanie zaprzeczyl) Ьу nalezal do jakiejkolwiek organizacji. Odwolal tez wyjasnienia zlozone
w sledztwie. Protokoly podpisywal, gdyz byl do tego zmuszany "biciem gum~';
ЬНо go trzech oficerow UB. S'ld pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal jednakie wyjasnienia te za klamliwe) а win~ udowodnion'l na podstawie wyjasnien zlozonych w sledztwie oraz zeznan swiadka) ktory jednak nie
bral udzialu w inkryminowanych ))zebraniach informacyjnych): S'ld odrzucH
wniosek obrony о powolanie swiadkow mog'lcych dostarczyc dowodow represji) jakich doznal od nacjonalistow ukrainskich) а takie potwierdzenia polskiej

narodowoki Kuchty і З 1 sierpnia 1948 r. skazal go na 1О lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy
podnosil brak dostatecznych dowod6w winy Kuchty, а takie fakt, kt6rego S'ld
nie uwzgl~dnil, іі "wi~kszosc oskarzonych to SC! Polacy, kt6rzy na dawnych terenach powiatu jaroslawskiego w duiej mierze ucierpieli od band UPA. Nie do
przyj~cia wi~c jest koncepcja, аіеЬу tego rodzaju ludzie mogli zaangazowac si~
w organizacj~, kt6ra tyle przykroki [!] im sprawila': Wnosil о uniewinnienie
Kuchty. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'l pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal bez zmian. Na mocy amnestii
z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha і OPW Siemianowice, sk'ld zwolniony zostal przedterminowo 2З stycznia 1954 r. [IPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn. 8/1040, 8/1041,
8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
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s. Michala, ur. 192З r. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez
grup~ operacyjn'l PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN
Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
Кuмтл РІОТR,

s. Konstantego, ur. 1922 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez
operacyjn'l PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN
Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].

grup~

KUPRІAN PAWEI.,

s. Eliasza і Anny z d. W6dkiewicz, ur. 29lipca 1918 r. w Piwowszczyznie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 6 klas
szkoly powszechnej. Rolnik, zajmowal si~ tei szewstwem. Ро przesiedleniu
w lipcu 1947 r. mieszkal z zon'l Aleksandr'l (z d. Bryl) w maj'ltku PNZ w Lobzowie, pow. bartoszycki. Zatrzymany 12 listopada 1948 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Postawiony przed WSR pod zarzutem udzielania od 1944 r. czynnej ротосу UPA. W Piwowszczyznie mial Ьус stanycznym; czlonkom UPA
о pseudonimach "Czornyj': "Malyj': "Stefan" і innym "systematycznie udzielal
poiywienia, wszelkich wiadomosci, dawal konia dwukrotnie dla ich cel6w organizacyjnych,-- oraz ofiarowal na cele tegoz zwi'lzku 100 kg pszenicy і jednego barana': Ро przesiedleniu utrzymywat "kontakty organizacyjne" z---) Bazylim Gtоwлсюм, ---) Wladyslawem PIHLUКIEM. Ponadto na pocz'ltku 1948 r.
("w lutym lub marcu") mial w swoich zabudowaniach gospodarczych udzielic
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przez blisko dwa tygodnie kwatery і iywnoki Eugeniuszowi Sztenderze ps.
"Prirwa': byteтu prowidnykowi Okr~gu ІІІ OUN і jego dw6т towarzyszoт.
Udzielit tei schronienia (,,na jedn~ noc") innym czlonkoт UPA: Grzegorzowi
Mankutowi і Piotrowi Lahodzie ps. ,,Hroтowyj': Podczas rozprawy swiadek
oskarienia wycofat zeznania ztoione w sledztwie, Kuprian natoтiast przyznat
si~ do cz~ki zarzut6w, ale jednoczesnie wyjasnit, іе "nie dawat dobrowolnie
kontyngentu, а dziatat pod przymuseт': Ьо "przyszli z broni~ і ро prostu zabrali"; podobnie rzecz si~ тіаtа w przypadku ротосу udzielanej w Lobzowie,
а stodota, w kt6rej kwaterowat "Prirwa", nie byla wtasnoki~ Kupriana, ale "jest
wsp6lna dla wszystkich тieszkanc6w palacu, tak іе nie u niego kwaterowali,
а u wszystkich': Saтego "Prirwy" nawet nie widzial. Zarzucane zas "kontakty organizacyjne" byty ро prostu zwyldyтi znajoтokiaтi тi~dzyludzkiтi.
WSR pod przewodnictweт kpt. Jerzego Biedrzyckiego tym tluтaczenioт jako
"naiwnym і ldaтliwyт" nie dal wiary і 14 stycznia 1949 r. skazal· Kupriana
na kar~ 5 lat wi~zienia. Skargi rewizyjne zloiyli zar6wno obronca wojskowy,
jak і prokurator. Ten ostatni zarzucal WSR wyтierzenie kary "niewsp6lтier
nie niskiej': NSW postanowienieт z 16 таrса 1949 r. uznal zasadnosc skargi
rewizyjnej prokuratora і wyrok WSR uchylil, а spraw~ nakazat ponownie rozpatrzyc teтu sатети S~dowi. Тут saтym rewizja obroncy stala si~ bezprzedтiotowa. W wyniku drugiej rozprawy WSR pod przewodnictweт тjr. Edwarda Kotkowskiego 22 kwietnia 1949 r. skazal Kupriana na kar~ 7 lat wi~zienia.
NSW postanowienieт z 18 sierpnia 1949 r. skarg~ rewizyjn~ obroncy pozostawil"bez uwzgl~dnienia': Dopiero w тaju 1953 r. na тосу ustawy aтnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki WSR zlagodzit о 1/3, tj. do
4lat і 8 тіеsі~су. Wi~ziony byt т.іn. w Olsztynie, Barczewie, OPW GliwiceSosnica. Wolnosc odzyskat warunkowo, przedterтinowo 19 czerwca 1953 r.
[IPN 01, sygn. 8/1298 (akta procesowe Sr 140/49)].
s. Jakuba і Tekli Z d. Kisiel, ur. 14lutego 1910 r. we wsi
Zniatyn, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. тieszkat we wsi Lipowo, pow. giiycki, gdzie wraz z ion~ prowadzit siedтiohektarowe gospodarstwo rolne. 4 kwietnia 1949 r. zostat tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Giiycko і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictweт
kpt. Oswalda Sznepfa uznal go za winnego udzielania od pazdziernika 1945 do
stycznia 1947 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego ротосу czlonkoт UPA
("wypoiyczal іт konie': "dawal zboie") і 26lipca 1949 r. skazal Kurowskiego
na kar~ 5 lat wi~zienia. Prezydent RP decyzj~ z 26 czerwca 1951 r. skorzystal
z prawa laski і zawiesit wykonanie nieodcierpianej kary na 5 lat. Wi~ziony byt

KUROWSKI KLEMENS,

120

wOlsztynie, Barczewie і OPW Lagiewniki. Kurowski wolnosc odzyskal 7lipca
1951 r. [IPN 01, sygn. 8/1391 (akta procesowe Sr 263/49)].
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KuRYJ SтEFAN, s. Jana і Katarzyny z d. Koziej, ur. 11 listopada 1919 r. w Go-

rajcu, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly
powszechnej. Robotnik rolny. W dziecinstwie osierocony, od najmlodszych lat
pracowal jako parobek. W latach 1942-1944 w Ostrowcu Swi~tokrzyskim pelnil sluzb~ w strazy przemyslowej (Werkschutz) ochraniaj~cej zaklad metalurgiczny. W 1945 r. powr6cil do Gorajca. Tu, zwerbowany przez Jana Stask~ ps.
"Kruk': wst~pil do UPA, gdzie otrzymal ps. "Krilyk': Sluzyt w sotni Jana Szymanskiego ps. "Szum" (ІІІ czota; czotowi: Dymitr Babik ps. "Surma", nast~pnie
"Dub"). Wczesn~ wiosn~ 1946 r. uczestniczyl na terenie powiatu lubaczowskiego w napadzie na posterunek МО w Horyncu oraz w akcjach skierowanych
przeciwko wznowionym wysiedleniom Ukrainc6w do Zwi~zku Radzieckiego
(we wsi Teniatyska zniszczono stacj~ kolejow~ і rozp~dzono oczekuj~cych na
transport Ukrainc6w, nakazuj~c, Ьу powr6cili "do swoich poprzednich miejsc
zamieszkania"; w miejscowo5ci Uhn6w spalono stacj~ kolejow~). Latem 1946 r.
bral udzial w sprz~taniu zboza z p6l ро wysiedlonych na Ukrain~. Zboie to
ро wyml6ceniu przekazano do magazyn6w UPA. Zim~ 1946/1947 r. sp~dzil
wbunkrze wprzysi6lku Lozy. W maju 1947 r. ро zdemobilizowaniu, za litr w6dki wyrobil w gminie Werchrata dokumenty na nazwisko Mieczyslaw Wywrocki. Podj~l prac~ fornala w gospodarstwie ~ Anny Ко1.отко. W lipcu 1947 r.
wsp6lnie z Kolotk~, przesiedleni w Olsztynskie, zamieszkali we wsi Trosiny,
pow. bartoszycki, tam tez oboje zatrzymani zostali 12 marca 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce. Podczas procesu przed WSR zaprzeczyl cz~5ci
wyjasnien zlozonych w sledztwie (twierdzil teraz, ze nie brat udzialu w ataku
na Uhn6w ani tez nie uczestniczyl bezposrednio w rozbiciu posterunku МО).
Wyjasnienia w sledztwie zostaly wymuszone obaw~ przed biciem. WSR pod
przewodnictwem por. Karola Ratajczaka 11 lipca 1949 r. skazal Kuryja na dozywotnie wi~zienie, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy ograniczyl si~ jedynie do formalnego wniosku о obnizenie kary і uniewinnienie od zarzut6w, do kt6rych Kuryj na rozprawie nie przyznal si~. Adwokat nie podni6sl nawet kwestii przymusu, jakiemu byt poddany
Kuryj w trakcie sledztwa. NSW postanowieniem z 7 grudnia 1949 r. skarg~
rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy, Ьо,
jak argumentowal, w skardze "nie przytoczono zadnych fakt6w dla uzasadnienia wniosku': W wi~zieniu, z powodu wysokiego wyroku, Kuryj pozbawiony
byt prawa do pracy. Odbieral to jako dodatkow~ represj~, nie maj~c bowiem
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iadnej rodziny, nie mial tei jakiegokolwiek wsparcia w wi~zieniu. W prosbach
о zlagodzenie wyroku pisal: "gdybym mial mniejszy wyrok, to chociai bym
tu pracowal; zawsze Ьу mi si~ liczylo dzien za dwa і zarobilbym par~ groszy
na wypisk{. І konczyl dramatycznie: "chcialbym jeszcze w swoim iyciu Ьус
czlowiekiem jak s~ inni ludzie, pracowac і cieszyc si{. 13lipca 1955 r. Zgromadzenie S~dzi6w NSW na wniosek NPW zlagodzilo Kuryjowi kar~ pozbawienia
wolnoki do 12 lat. Na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. SW
w Olsztynie Wydzial IV-A Karny postanowieniem z 5lipca 1956 r. wymierzyl
Kuryjowi now~ kar~ l~czn~: 7 lat pozbawienia wolnoki z utrat~ praw przez
З lata. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie і Strzelcach Opolskich, sk~d zwolniony
zostal9 lipca 1956 r. [IPN 01, sygn. 8/1362 (akta procesowe Sr 219/49); sygn.
8/1787 (akta procesowe Sr 64/51); Kordan].
KuziNA ANASTAZJA, с. Dymitra і Marii z d. Szymanska, ur. 1 stycznia 1924 r.
w Lublincu Nowym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
6 klas szkoly powszechnej. Jej rodzina (matka, ojciec, jedna z si6str) jesieni~
1945 r. wysiedlona zostala na radzieck~ Ukrain~. Anastazja zas, tui przed
odejsciem transportu ze stacji kolejowej w Lubaczowie, uciekla і powr6cila do rodzinnej wsi. Pow6d ucieczki byl prozaiczny - nie chciala rozstac si~
z m~iczy~n~. z kt6rym pozostawala w bliskich zwi~zkach. Do kwietnia 1947 r.
mieszkala u stryja Stefana Kuziny, z kt6rego rodzin~ zostala przesiedlona. Ро
przesiedleniu zamieszkala pocz~tkowo w Lisach, pow. w~gorzewski, а nast~p
nie ро trzech miesi~cach u siostry w G~sikach, pow. k~trzynski. Pracowala jako
robotnica rolna w maj~tkach PNZ, а takie przy naprawie dr6g. W6wczas to
nawi~zala znajomosc z----) Ann~ NYКIERUJ і ----) Aniel~ 0zANSK1. Utrzymywala
z nimi przede wszystkim kontakt korespondencyjny. Zatrzymana przez funkcjonariuszy UB 2 lipca 1948 r. Akt oskarienia zarzucal jej, іі od konca 1944 do
wiosny 1947 r. udzielala "czynnej ротосу zwi~zkowi pod nazw~ UPX': systematycznie udzielala gokiny і poiywienia czlonkom UPA- Janowi Wankiewiczowi, Oleksie Bablakowi ps. "Bryl': Ponadto miala ich informowac "о ruchach
і dyslokacji WP, UB, МО na tamtejszych terenach". Ро przesiedleniu natomiast,
spotykaj~c si~ z krajanami, bylymi czlonkami UPA (----) Janem Zot1, Janem
Wankiewiczem, ----) Janem WALNICКIM і ----) Michalem NYKIERUJEM), niew~t
pliwie "powzi~a wiarygodn~ wiadomosc", іе ,,kontaktuj~ si~ oni w celach organizacyjnych" і nie doniosla о tym wladzy "powolanej do kigania przest~pstw':
Przed WSR zaprzeczyla jakiejkolwiek dzialalnoki przest~pczej і wyjasniala, іе
opisane w akcie oskarienia znajomoki czy tei spotkania z bylymi czlonkami
UPA sprowadzaly si~ do normalnych, zwyklych relacji towarzyskich, а niekt6re
znajomoki byly zgola incydentalne. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego

Biedrzyckiego 8 pazdziernika 1948 r. uznal j'! za winn'! zarzucanych jej przest~pstw і skazal na kar~ 5 lat wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na rok. W skardze rewizyjnej wnosHa о ponowne
rozpoznanie sprawy. NSW postanowieniem z 14 grudnia 1948 r. nie uwzgl~d
nH skargi rewizyjnej і jedynie z urz~du poprawH kwalifikacj~ prawn'! przypisanych jej czyn6w. Ро urodzeniu w wi~zieniu syna ci~iko zachorowala, со stalo
si~ przyczyn'! udzielenia jej od 2lipca 1949 r. p6lrocznej przerwy w odbywaniu
kary (przerw~ przedluiano dwukrotnie, do 10 wrzesnia 1950 r.). Wi~ziona byla
w Olsztynie, Barczewie і Fordonie. WSR na posiedzeniu niejawnym postanowieniem z 17 wrzesnia 1952 r. zwolnH Kuzin~ warunkowo, przedterminowo
z pozostalej do odbycia kary. Wolnosc odzyskala 24 wrzesnia 1952 r. [IPN 01,
sygn. 8/1140 (akta procesowe Sr 369/48)].
KUZNIAK МІКОІ.АJ,

к

s. Ignacego і Marii z d. Suchorek, ur. 12 maja 1912 r. [wy-

st~puj'! w aktach tei daty 12 kwietnia і 5 maja] w Zohatyniu, pow. przemyski,

w rodzinie chlopskiej; bez formalnego wyksztakenia. Od 1939 do 1942 r. pracowal jako parobek u gospodarza w Zohatyniu. Potem, przez trzy lata byl na
robotach na terenie Austrii. Ро zaj~ciu Austrii przez wojska radzieckie wcielony
przed majem 1945 r. do Armii Czerwonej, w kt6rej sluiyl przez p6l roku. Ро
demobilizacji wr6cH u schylku 1945 r. na teren powiatu przemyskiego і znowu
pracowal w Zohatyniu jako robotnik rolny (u gospodarza Wilhelma Torczyka).
Losy najbliiszej rodziny ukladaly si~ dramatycznie. Z czw6rki braci dwaj zagin~li ро wywiezieniu na roboty do Niemiec, dwaj zas WSt'!pili do UPA, z kt6rych
jeden zgin'!l na pocz'!tku 1946 r. w starciu zbrojnym z pododdzialem WP. Matka tei zostala zabita przez iolnierza WP. Kuzniak w marcu 1946 r. przeni6sl
si~ do nieodleglej wsi Lipa, gm. Bircza, gdzie do maja 1947 r. pracowal jako
parobek. Za prac~ nie otrzymywal wynagrodzenia, pracowal jedynie za dach
nad glow'! (spal w stodole) oraz wyiywienie. Ро przesiedleniu w maju 1947 r.
zamieszkal w maj'!tku Schбnwiese (Кrasnol'!ka?, Solno?) w pow. ilaweckim.
21 lipca 1947 r. na skutek denuncjacji zatrzymany przez funkcjonariuszy UB
pod zarzutem czlonkostwa od grudnia 1945 do marca 1947 r. w UPA na terenie
powiatu przemyskiego. Mial w6wczas dokonac m.in. rabunku odzieiy oraz bydla. Poszkodowani, kt6rzy rozpoznali go w Haweckiem, zloiyli doniesienie do
МО. Sledztwo w jego sprawie prowadzH pocцtkowo PUBP w G6rowie Haweckim, а nast~pnie przej'!l WUBP w Olsztynie. Tak w trakcie sledztwa, jak і na
rozprawie Kuzniak nie przyznawal si~ do zarzucanych czyn6w. Na pierwszej
rozprawie 29 grudnia 1947 r. przed WSR, kt6remu przewodniczyl kpt. Aleksander Borowski, Kuzniak nie zgodzil si~ na odczytanie zeznan nieobecnych
swiadk6w oskarienia і zaЦdal konfrontacji z nimi. W tej sytuacji S'!d odro-
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czyl rozpraw~. Kolejna rozpocz~la si~ со prawda 19 stycznia 1948 r., ale wobec
niestawienia si~ wszystkich swiadk6w oskarienia rozprawa zostala ponownie
odroczona, а S~d zarz~dzH "sprowadzenie swiadk6w pod eskort~'. Nast~pna
rozprawa, z 26 stycznia, wobec sprzeczno5ci zeznan swiadk6w і tre5ci aktu
oskarienia zakonczyla si~ postanowieniem S~du о odroczeniu rozprawy і przekazaniu akt do WPR w celu uzupelnienia sledztwa і sporz~dzenia nowego aktu
oskarienia. 24 marca 1948 r. WSR, tym razem pod przewodnictwem mjr. Jana
Lubaczewskiego, rozpatrzyl spraw~ Kuzniaka (zob. Aneks, dok. 2). S~d teraz
nie mial w~tpliwo5ci со do prawdom6wno5ci swiadk6w. Uznal wi~c Kuzniaka
za winnego przynaleino5ci do UPA, nielegalnego posiadania broni oraz tego,
іе "wraz z innymi uzbrojonymi czlonkami UPA, uiywaj~c przemocy і grozby dokonal zaboru mienia ruchomego celem przywlaszczenia, а to zabieraj~c
- - kamasze і garderob~, - - odziei і byczka, - - owies, kur~ і koguta" і za to
skazal Kuzniaka na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. Та ostatnia kara stawiala w dramatycznej sytuacji rodzin~ skazanego,
tj. ion~ Rozali~ (z d. Sob61) і tr6jk~ dzieci (w wieku od roku do dziesi~ciu lat).
NSW odrzucH skarg~ rewizyjn~, а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie
postanowien ustawy о amnestii z 22 listopada 1952 r. WSR З 1 pazdziernika
195З r. zlagodzH kar~ wi~zienia о 1/З, tj. do 10 lat, а p6ltora roku p6zniej 7 czerwca 1954 r. postanowH zwolnic Kuzniaka warunkowo z wi~zienia, gdyi
"bior~c pod uwag~, іе skazany odbyl jui ponad polow~ orzeczonej wyrokiem
kary wi~zienia, or~z to, іе jest on chory na nieiyt kwasny iol~dka і niedokrwistosc wt6rn~ - - S~d doszedl do przekonania, іе ро wyjkiu na wolnosc wi~cej
na drog~ przest~pstwa nie powr6ci': Kuzniak kar~ wi~zienia odbywal w 01sztynie, Barczewie і Hawie, sk~d wyszedl na wolnosc 9 czerwca 1954 r. [IPN 01,
sygn. 8/892 (akta procesowe Sr 82/48)].
s. Jana і Anastazji z d. Cienka, ur. 8 wrzesnia 1928 r.
w osadzie Czerce, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal z rodzicami і rodzenstwem we wsi G6rkowo, pow. reszelski (biskupiecki). Zatrzymany przez
funkcjonariuszy UB 2З kwietnia 1948 r. S~dzony byl wraz z ojcem ~ Janem
KwASNIEWSКIM, bratem ~ Michalem KwASNIEWSКIM і~ Dymitrem Sмi
GULCEM. Akt oskarienia zarzucal Dymitrowi Kwasniewskiemu, іі "wiedz~c
dokladnie о tym, іе w domu jego ojca, przez okres okolo trzech m[iesi~- ]су
przebywala siedmioosobowa zbrojna banda UPA [pod dow6dztwem Mikolaja Tarabana ps. ,,Тucza"], nie zawiadomH о tym wladzy powolanej do 5cigania
tych przest~pstw': WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal
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Kwasniewskiego za winnego і 4 sierpnia 1948 r. skazal na kar~ 2 lat wi~zienia.
Wykonanie kary zawiesil na 2 lata. Tego saтego dnia Kwasniewski odzyskal
wolnosc [IPN 01, sygn. 8/1221 (akta procesowe Sr 29/49)].
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s. Michala і Anastazji z d. Perczak, ur. 29 czerwca 1891 r.
w osadzie Czerce, pow. jaroslawsk.i, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. Rolnik.
W 1915 r. powolany do аrтіі austro-w~gierskiej, sluzyl w stopniu strzelca do
zakonczenia І wojny swiatowej. W listopadzie 1918 r. powrocil do rodzinnej
wsi. Poтagal rodzicoт w gospodarce rodzinnej, pracowal takie w lesie przy
wyr~bie drzewa. Ozenil si~ z Anastazj~ (z d. Cienka). Ро przesiedleniu lateт
1947 r. wraz zon~ і osтiorgieт dzieci w wieku od 5 do 23lat тieszkal na kolonii wsi Gorkowo, pow. reszelski (biskupieck.i), gdzie prowadzil dziesi~ciohekta
rowe gospodarstwo rolne. Zatrzyтany przez funkcjonariuszy UB 23 kwietnia
1948 r. pod zarzuteт udzielania czynnej ротосу UPA. S~dzony byl wraz ze
swymi synaтi --t Michaleт і Dyтitreт oraz --t Dymitreт SмiGULCEM. Akt
oskarzenia zarzucal Janowi, ze od stycznia do polowy kwietnia 1948 r. w swoiт
gospodarstwie udzielal ротосу sprowadzonej przez syna Michala siedтiooso
bowej zbrojnej grupie Mikolaja Tarabana ps. ,,Тucza", ktoreтu nie tylko pozwolil na zbudowanie we wlasnej stodole skrytki тieszkalnej, ale "dostarczyl тa
terialOw do urz~dzenia bunkra" (tak w тaterialach Bezpieczenstwa okreslano
t~ zieтiank~), а takie zywnosc ("тleko і gotowane kartofle"). WSR pod przewodnictweт kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal Kwasniewskiego za winnego zarzucanych ти akteт oskarzenia czynow przest~pczych і 4 sierpnia 1948 r. skazal go na kar~ 6 lat wi~zienia. Kar~ odbywal w Olsztynie і Barczewie. Wi~zienie
bardzo zle znosil. Leczyl si~ nie tylko aтbulatoryjnie, ale takie w szpitalu wi~
ziennyт w Barczewie - od wrzesnia 1950 do polowy lutego 1951 r., а nast~p
nie od konca kwietnia do drugiej polowy czerwca 1953 r. Wowczas to koтisja
lekarska przy szpitalu wi~ziennym w Barczewie rozpoznala u Kwasniewskiego
"przewlekly niezyt zol~dka. Przewlekle zwyrodnienie тi~snia sercowego. Przewlekly gokiec stawowy. Ostry niezyt oskrzeli" і jednoczesnie uznala, ze "dalszy
pobyt [w zakladzie karnym] nie zagraza zyciu wi~znia'', а poza tym "dolegliwoSci s~ niewielkiego stopnia і w glOwnej тierze zalezne od wieku'~ Zwolniony
warunkowo, przedterтinowo z wi~zienia w Barczewie 29lipca 1953 ·r. [IPN 01,
sygn. 8/1221 (akta procesowe Sr 29/49)].
KwASNIEWSKI JAN,

KwлsNIEWSKI МІСНАІ.,

s. Jana і Anastazji z d. Cienka, ur. 10 wrzesnia 1926 r.
wosadzie Czerce, pow. jaroslawsk.i, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 3 klasy szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu тieszkal z rodzicami і rodzenstweт
na kolonii wsi Gorkowo, pow. reszelski (biskupiecki), а pracowal jako robotnik
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rolny w majCitku PNZ Tejstymy, pow. reszelski (biskupiecki). Zatrzymany przez
funkcjonariuszy UB 23 kwietnia 1948 r. SCidzony byl wraz ze swym ojcem ~
Janem KwASNIEWSКIM, bratem ~ Dymitrem KwASNIEWSКIM і ~ Dymitrem
SмiGULCEM. Akt oskarienia zarzucal Michalowi, іе od 8 stycznia do polowy
kwietnia 1948 r. w gospodarstwie swego ojca udzielal ротосу siedmioosobowej zbrojnej grupie Mikolaja Tarabana ps. "Tucza': bylemu dow6dcy sotni
"Mesnyky-2" w kureniu Jana Szpontaka ps. "Zalizniak': "Tucza" і jego ludzie
(pocцtkowo dwie osoby, а potem pi~cioro) znalezli u Kwasniewskich nie tylko
kwater~ (w stodole wykopano ziemiank~ z awaryjnym wyjsciem), ale і wsparcie iywnosciowe ("mleko, gotowane kartofle"). Michal Kwasniewski ponadto
ulatwial kontakt ze swiatem zewn~trznym. Sam oskariony przyjCillini~ obrony
wskazujCIC'l, іе nie do konca zdawal sobie spraw~ о со jest oskariony. Tlumaczyl
si~ nast~puj'lco: ,Wina moja polega - - jedynie na tym, :іе id'lc drog'l do domu
z SCisiedniego majCitku Tejstymy spotkalem З znajomych mi z dawna Ukrainc6w, kt6rzy prosili mnie о przenocowanie і przetrzymanie ich par~ tygodni
u siebie, na со si~ zgodzilem, nie przewiduj'lc w tym nic zlego. Ро paru tygodniach jeden z nich poslal mnie 2 razy ро listy do SCISiedniego majCitku [Tejstymy], gdzie od Dymitra Smigulca otrzymalem te listy. Przynioslem [je] do
domu і wr~czylem jednemu z trzech, kt6rego nazwiska nie pami~tam. Na tym
polega moja cala wina': Ponadto skontaktowal "Tucz~" z jego przyszl'l :ion'l, ZofiCI OlchCI ps. "Sonka", kt6ra przez pewien czas kwaterowala u Kwasniewskich,
cz~sto wyjeidiala і zaopatrywala ukrywajCicych si~ w :iywnosc (gl6wnie chleb
і slonin~). WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 4 sierpnia
1948 r. skazal Kwasniewskiego na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na
rzecz Skarbu Panstwa. Starania о zlagodzenie wyroku w drodze laski Prezydenta RP okazaly si~ bezskuteczne. Dopiero 15 kwietnia 1954 r. WSR zastosowal wobec Kwasniewskiego postanowienia ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/3, tj. do 10 lat. Warunkowo, przedterminowo zostal zwolniony z Barczewa 14 sierpnia 1954 r. [IPN 01. sygn. 8/1221 (akta
procesowe Sr 29/49); Halagida, Czlonkowie; Misilo].
z d. Lesna, с. Michala і Katarzyny z d. Вш:1kо, ur. 8 kwietnia 1925 r. w Molodyczu, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Robotnica rolna. Przesiedlona w czerwcu
1947 r., mieszkala we wsi К~ра Tulnicka, pow. reszelski (biskupiecki). Zatrzymana przez funkcjonariuszy UB 7 wrzesnia 1948 r. w Slawnie, gdzie pojechala
w odwiedziny do swej siostry Marii Ohirko. Oskar:iona zostala о wsp6lprac~
na terenie Jaroslawskiego і Olsztyilskiego z czlonkami nielegalnej UPA: od lata
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1946 r. do chwili zatrzymania "udzielala czynnej ротосу zwi~zkowi maj~ce
mu na celu zbrodni~ (UPA)": dostarczala zywnosc (w 1946 r. charczowemu raz
dala "okolo 50 kg kartofli і 25 kg zyta" oraz bochenek chleba, а drugi raz oko-

L

lo ЗО kg kartofli) і "udzielala swego mieszkania jako kwatery konspiracyjne(
czlonkom UPA. Ро przesiedleniu, w К~ріе Tulnickiej odwiedzali j~ "ukrywaj~cy si~ czlonkowie OUN і UPA, kt6rych "informowala о innych, ukrywaj~
cych si{ Przed WSR nie poczuwala si~ do jakiejkolwiek winy. Naturalne kontakty ludzi rozrzuconych ро calych Ziemiach Zachodnich і P6lnocnych, ро
przesiedleniach pr6buj~cych odnalezc si~, nie uwazala za ,,kontakty organizacyjne", choc Bezpieczenstwo і wojskowa prokuraturta byly zgola odmiennego
zdania. Przyznala jedynie, ze jej m~z Jan Lemecha ps. "Czajka" byl czlonkiem
podziemia banderowskiego, а ро 1946 r. przedostal si~ do amerykanskiej strefy okupacyjnej Niemiec. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego
uznal Lemech~ za winn~ zarzucanych jej aktem oskarzenia czyn6w і 25 listopada 1948 r. skazal na kar~ 8 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. Kar~ odbywala w Olsztynie і Fordonie.
Warunkowo, przedterminowo wolnosc odzyskala 5 pazdziernika 195З r. [IPN
01, sygn. 8/1170 (akta procesowe Sr 407)].
LESNIAK SтEFAN,

s. Stefana і Emilii z d. Darowska, ur. 1 lipca 1924 r. we wsi
Kormanice, pow. przemyski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy
szkoly powszechnej. W kwietniu 1946 r. zwerbowany do UPA, otrzymal ps.
"Sroka"; pocz~tkowo byl w oddziale "Burlaka': а ро przeszkoleniu unitarnym
przydzielony do sotni Stefana Stebelskiego ps. "Chrin': "Dokonywal zaboru
zywno5ci і odziezy cywilnej ludno5ci w celach organizacyjnych"; bral udzial
w akcjach zbrojnych skierowanych przeciwko pododdzialom WP. Ranny wiosn~ 1947 r. uciekl z polowego szpitala і ukrywal si~ u rodzic6w, z kt6rymi zostal
przesiedlony na Mazury. Mieszkal we wsi Bajory, pow. k~trzynski; tu pomagal
ojcu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zatrzymany 9 maja 1948 r. przez
funkcjonariuszy PUBP K~trzyn. Na podstawie wyjasnien zlozonych w sledztwie skonstruowano akt oskarzenia і postawiono Lesniaka przed WSR. S~d pod
przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal go za winnego zarzucanych mu aktem oskarzenia czyn6w і З1 sierpnia 1948 r. skazal na kar~ 5 lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
2 lata. Jako okolicznosc lagodцc~ S~d wskazal na opini~ bieglego psychiatry
Zygmunta Kanigowskiego, kt6ry jednoznacznie stwierdzil, ze oskarzony "wykazuje objawy niedorozwoju umyslowego stopnia sredniego - - zdolnoki rozeznania [znaczenia czynu ma] wybitnie ograniczone': Lesniak kar~ odbywal
w Olsztynie, Hawie, Barczewie. Brak informacji о zakonczeniu sprawy. Jeszcze
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15 kwietnia 1952 r. prosb~ ojca Lesniaka о ulaskawienie skierowan~ do Prezydenta RP WSR pozostawH "bez dalszego biegu': Termin kary uplywal18 maja
1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1116 (akta procesowe Sr 338/48)].
z d. Olcha, с. Michala і Katarzyny z d. Galan, ur. 10 maja 1910 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski; bez wyksztalcenia. Rolniczka. Ро przesiedleniu
w czerwcu 1947 r. mieszkala we wsi Slup, pow. braniewski, gdzie prowadzila siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymana 19 lutego 1948 r. przez
grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN
Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
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s. Marii z d. Lewko, ur. 7 sierpnia 1924 r. w Hrebennem, pow.
rawski; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W rodzinnej wsi
nazywano go Humiennym (m~iem jego matki byl Bazyli Humienny). Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. osiadl w maj~tku w Tremplinie [!?], pow. suski
(Hawski). Aresztowany tymczasowo 10 stycznia 1948 r., p6l roku p6zniej 23lipca postawiony zostal przed WSR w zbiorowym procesie bylych mieszkanc6w
Hrebennego (~ Teodor BuszКIEWICZ). Akt oskarienia zarzucal Lewce ~~przy
naleinosc pod ps. »Siryj« do UPA-OUN": zbieral od mieszkanc6w Hrebennego
zywnosc і pieni~dze dla oddzial6w lesnych; w marcu 1945 r. uczestniczyl w zamachu na trzech funkcjonariuszy МО; w kwietniu 1946 r. bral aktywny udzial
wraz z innymi (m.in. z ~ Janem DuRKIEWICZEM) w zab6jstwie Jana Kozaka,
ukrywaj~cego si~ we wsi (najprawdopodobniej) dezertera z UPA. Oskarieni
Kozaka "pobili, zdj~li z niego ubranie і buty, zawi~zali mu r~ce, wrzucili go na
w6z, kt6rym odwiezli go pod las, tam wykopali d6l і zagrzebali zywcem do ziemi': Lewko mial tei "sam osobiscie, zapobiegaj~c wzywaniu pomoc.y przez napadni~tego", sypac mu w usta piasek. Ponadto "bez zezwolenia wladz posiadal
automat ppSz': Mial tei brac udzial w akcjach sabotaiowych (spalenie szkoly
we wsi Hrebenne, spalenie stacji kolejowej w Lubyczy Kr6lewskiej oraz pr6by
wysadzenia dw6ch most6w mi~dzy Hrebennem а Tomaszowem Lubelskim).
Lewko pierwszego dnia procesu zdecydowanie oswiadczyl, іе nie przyznaje si~
do stawianych zarzut6w, а "biciem і torturowaniem" w sledztwie zmuszony byl
podpisywac protokoly. Jedyne, do czego przyznal si~, to do zatrzymania Jana
Kozaka, uciekaj~cego przed boj6wk~ UPA. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego nie dal wiary tym wyjasnieniom, uznaj~c je za "klamliwe
і wykr~tne': Opieraj'lc si~ na wyjasnieniach zloionych w sledztwie, zeznaniach
swiadk6w, uznal Lewk~ za winnego zarzucanych mu czyn6w і 31 lipca 1948 r.
skazal na kar~ l~czn~ - kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich

praw honorowych na zawsze oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. W tajnej opinii sklad SCJdZCJCY uznat, іе "ze wzgl~du na zbrodniczeJ
і antypanstwOWCJ dzialalnosc organizacji UPX' skazany "na ulaskawienie nie
zasluguje': NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjneJ pozostawH "bez uwzgl~dnienia" і, mimo niewC}tpliwych uchybien procesowych,
wyrok WSR utrzymal w mocy. NSW zignorowat fakt, іе WSR, dysponujeJC rozbieznymi relacjami oskarzonych і swiadk6w, w uzasadnieniu wyroku nie zajeJl
stanowiska, dlaczego dawat wiar~ jednym, а nie drugim zeznaniom і wyjasnieniom. Na przyklad: w sledztwie swiadek m6wHa, iz widziala, jak Jan Kozak
zostal zywcem zakopany "w polu pod lasem, nieopodal miejsca jej zamieszkania"- na rozprawie zas zeznala, іі "nie wie, со si~ stalo z zatrzymanym Kozakiem"; slyszala od ludzi, іе "pewnie go zabito: Z wyjasnien swiadk6w cz~sto
wynikato, іі nie byli oni naocznymi obserwatorami wydarzen imputowanych
oskarzonemu ("ludzie m6wili, іе podobno podpalit gorzelni{). Swiadkowie
swymi zeznaniami nie udowodnili, а stworzyli tylko przypuszczenie moiliwoki dokonania przest~pstwa, lecz WSR nie podjeJl pr6by weryfikacji ich prawdom6wnoki. Prezydent RP decyzjeJ z 7 pazdziernika 1948 r. skorzystal z prawa
laski і zamienH kar~ smierci na kar~ dozywotniego wi~zienia. Na fali odwilzy,
postanowieniem SW w Olsztynie z 16 czerwca 1956 r. kara wi~zienia zostala na
mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. zlagodzona do 12 lat, а utrata praw do lat 5. PoczeJtkowo wi~ziony byt w Olsztynie і Barczewie. Tam tei
stwierdzono u niego gruzlic~ pluc. Przeniesiony do wi~zienia wSztumie, dopiero w 1952 r. skierowany zostal na leczenie w szpitalu wi~ziennym w Gdansku.
Wolnosc odzyskat 16 maja 1957 r., wtedy bowiem opukH wi~zienie w Raciborzu. Przezycia z tych ponad dziesi~ciu lat, rozpad rodziny, odbily si~ gl~boko na
osobowoki Lewki, kt6ry jui nigdy nie odzyskal r6wnowagi. 28 sierpnia 1958 r.
SN w Warszawie w Izbie Karnej na posiedzeniu niejawnym, na skutek rewizji nadzwyczajnej zalozonej przez Prokuratora Generalnego PRL, stwierdzajeJc
daleko ideJce naruszenia procesowe, uchylit postanowienie NSW z 29 wrzesnia
1948 r. і wyrok WSR, spraw~ zas przekazal do ponownego rozpatrzenia przez
SW w Olsztynie. Stan zdrowia nie pozwolit Lewce uczestniczyc w sprawie, kt6ra do 1971 r. nie zakonczyta si~ prawomocnym orzeczeniem [ASOO, sygn. ПІК
43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. І- V); Lukaszewicz, WSR)].
Romana і Marii z d. Czarnobaj, ur.18 marca 1923 r. w przysi6lku Bozyki k. Hrebennego, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Do 1942 r. pomagal rodzicom w gospodarstwie
rolnym. Potem znalazt si~ na robotach przymusowych w Rzeszy (poczeJtkowo
pracowal u bauera, а ро chorobie przeniesiony zostal do fabryki wl6kienniczej).
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Ро upadku

Rzeszy, w maju 1945 r. zabrany przez Sowietow pracowal jako robotnik rolny w "wajennom chaziajstwie" Armii Czerwonej w okolicach Gorlitz. Do
rodzinnej wsi powrocil 24 stycznia 1946 r. W trakcie operacji "Wisla" ЗО maja
1947 r. aresztowany і osadzony w СОР w Jaworznie jako podejrzany о zwi~zki
z OUN і UPA. Wedlug aktu oskarzenia mial w ci~gu 1946 r. wspolpracowac
z OUN w zbieraniu zywnosci ("iyto, inne zboza, chleb, maslo") dla oddzialow
UPA. S~dzony byl przez WSR w Krakowie. Zarowno w sledztwie, jak і podczas rozprawy Lewko zdecydowanie zaprzeczal stawianym mu zarzutom. WSR
w Krakowie pod przewodnictwem por. Wlodzimierza Labatego 26 wrzesnia
1947 r., wobec sprzeczno5ci zeznan swiadkow oskarzenia, odroczyl rozpraw~
і zwrocil akta sprawy do krakowskiej WPR celem uzupelnienia sledztwa. Ci~g
dalszy rozprawy mial miejsce 17 pazdziernika 1947 r. і wowczas to S~d uwolnil
Lewk~ od winy і kary. Z wi~zienia krakowskiego na Montelupich zwolniony
zostal18 pazdziernika 1947 r. Odnalazl rodzin~ і osiadl w Biskupcu, pow. suski
(ilawski), pracowal jako traktorzysta. Ale NSW uznal skarg~ rewizyjn~ krakowskiej WPR і postanowieniem z 22 grudnia 1947 r. uchylil wyrok WSR w Krakowie. Lewko zostal ponownie aresztowany 1О stycznia 1948 r. Akta sprawy
z Krakowa przekazano do olsztynskiego WSR. Ти s~dzony byl w grupowym
procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR "przeciwko ~ BuszКIEWI
czowi і czternastu towarzyszom': Akt oskarzenia zarzucal Lewce przynaleznosc pod ps. "Czarodij" do UPA, udzial w zebraniach organizacyjnych, akcjach
zbrojnych, sabotazowych, w uprowadzeniu Mariana Walczaka, udzial w morderstwie Jana Kozaka, nielegalne posiadanie broni palnej, а takie zbieranie
zywno5ci і pieni~dzy na potrzeby czlonkow UPA. Przed S~dem nie przyznal si~
do zarzucanych mu czyn6w. Przekonywal, іе wyjasnienia zlozone w sledztwie
"nie polegaly na prawdzie': Twierdzil stanowczo: "bylem zmuszony biciem
і nie chc~c Ьус m~czony protokol podpisalem". Zaprzeczal przede wszystkim
ci~i~cemu na nim zarzutowi о udzial w morderstwie Jana Kozaka. Jak wielu
innych mieszkanc6w Hrebennego mial Ьус jedynie biernym swiadkiem rozgrywaj~cego si~ dramatu domniemanego dezertera z UPA zatrzymanego przez
trzyosobowy patrol UPA. Wyjasnil tei przed S~dem spraw~ zbierania kontyngentow na rzecz UPA. Otoi wiosn~ 1946 r., za spraw~ swego znajomego, Pawla Demczuka ps. "Sylacz", charczowego kuszczu OUN Hrebenne, namowiony
zostal do "zbierania prowiantu dla bojowych oddzialow lesnych organizacji
UPA': Uczestniczyl w tym dwukrotnie. Jak mowil: "gospodarze zamieszkali we
wsi Hrebenne dawali prowiant bez specjalnego wymuszania z naszej strony.
Zebralismy wtedy [ро Wielkiej Nocy 1946 r.] 6 bochenkow chleba': Drugim
razem - na przelomie maja і czerwca tego roku - "chodzilem ро gospodarzach
celem zbierania prowiantu. Jednakie moje chodzenie bylo bezowocne, gdyz nic

nie zebralem, gospodarze w6wczas odmawiali, twierdz~c, ze nie maj~ ze wzgl~
du na przedn6wek': Zarzut udzialu w zebraniach organizacyjnych skomentowal nast~puj~co: "Jesieni~ 1946 r. udalem si~ do osk. Buszkiewicza Teodora,
poniewaz miala odbyc si~ zabawa taneczna. Zabawa si~ nie odbyla, natomiast
nieznajomy czlonek bandy UPA powiedzial, zeby zbierac chleb dla bandy, ponadto powiedzial: kto z obecnych nie chce sluchac, to nim si~ zaopiekuj~. Powiedzial, zeby sluchac rozkaz6w Demczuka Pawla і jego rozkazy wykonywac,
а w razie nieposluszenstwa banda tego zabierze do lasu': WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 31lipca 1948 r. wyjasnienia te potraktowal
jako "wykr~tne і klamliwe". Uznal Lewk~ za winnego zarzucanych mu czyn6w
і skazal na kar~ l~czn~ dozywotniego wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek calego mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. Skarg~ rewizyjn~, dowodnie wykazuj~c~, ze w spos6b raz~
cy pogwakono przepisy post~powania, NSW postanowieniem z 29 wrzesnia
1948 r. pozostawil "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Podejmowane starania о uchylenie wyroku (zob. Aneks, dok. 22) okazaly si~ bezskuteczne. Dopiero Zgromadzenie S~dzi6w NSW postanowieniem z 12 maja
1954 r. zlagodzilo kar~ l~czn~ pozbawienia wolnosci do 15 lat. Powodem takiej
nadzwyczajnej decyzji byl fakt, iz orzeczona wobec Lewki przez WSR kara dozywotniego wi~zienia nie byla przewidziana w sankcji przepisu z art. 85 kkWP,
z kt6rego zostal skazany. Na mocy amnestii z 27 kwietnia 1956 r. kar~ wi~zienia
zlagodzono о 1/3, tj. do 10 lat. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, Strzelcach
Opolskich, sk~d z powodu rozpadowej gruilicy pluc zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 23 grudnia 1957 r. [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. І- V); IPN 01, sygn. 8/1094 (akta procesowe Sr 314/48)].
LEWKOWICZ BAZYLI, s. }ana і Anastazji Z d. Kot, ur. 23 lutego 1926 r. w Lublincu Starym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas
szkoly powszechnej. Rolnik. W 1940 zmarla mu matka, а w 1944 r. ojciec zostal zabity przez czerwonoarmist6w. W6wczas to Lewkowicz sprzedal inwentarz і pracowal jako parobek u swego wuja Jana Jaremy. Wraz z rodzin~ wuja
wmaju 1947 r. przesiedlony zostal na Mazury і zamieszkal we wsi Miczuly, pow.
w~gorzewski. Tu tei 2 stycznia 1948 r. zatrzymali go funkcjonariusze PUBP
W~gorzewo. WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego uznal
go za winnego przynaleznoki na terenie powiatu lubaczowskiego od kwietnia do lipca 1946 r. do UPA, w kt6rej uzywal pseudonimu "Puszkin': Nie bral
udzialu w akcjach bojowych, jedynie pelnil sluzb~ wartownicz~ "przy magazynie zywnokiowym oraz wykonywal pomocnicze prace - - przy sporz~dzaniu
posilk6w". - - W tym czasie posiadal bron paln~ syst[emu] Mauser rosyjski
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17 sztuk amunicji". Z oddzialu zwolniony zostal na wlasn~ prosb~ ,,z powodu
choroby wewn~trzne( Lewkowicz nie kwestionowal faktu pobytu w oddziale
і posiadania broni, ale dowodzH, іе wcielony zostal wbrew wlasnej woli. Wiosn~ 1946 r., gdy trwala akcja przymusowego wysiedlania ludno5ci ukrainskiej
do ZSRR, w obawie przed wyw6zk~ schronH si~ do lasu, tam tei zostal wcielony do oddzialu UPA. S~d nie tylko uznal t~ lini~ obrony za wykr~tn~ і nie
dal jej wiary, ale takie nie uwzgl~dnH wniosku obrony о zbadanie swiadk6w
,,na okolicznosc, іе oskariony zostal wcielony w szeregi UPA pod przymusem':
26 sierpnia 1948 r. zapadl wyrok: 1О lat wi~zienia, utrata praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 4 lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem ~ З listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawH ,,bez uwzgl~dnienia'', а wyrok WSR utrzymal w mocy. WSR postanowieniem z 19 maja 1953 r. zastosowal wobec Lewkowicza ustaw~ amnestyjn~
z 22 listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzH do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony
w Olsztynie і Barczewie, sk~d zwolniony zostal2 czerwca 1954 r. [JPN 01, sygn.
8/1098 (akta procesowe Sr 318/48)].
LEWKOWICZ МІСНАІ.,
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s. Michala і Ewy z d. Artymowicz, ur. 11 listopada
1923 r. w Lublincu Starym, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро zakonczeniu edukacji, od 1936 r. pomagal w gospodarstwie rodzinnym. Na pocцtku 1944 r. wywieziony zostal na
roboty do Rzeszy, s~d powr6cH do rodzinnej wsi latem 1945 r. W pierwszej
polowie 1946 r. zwerbowany zostal do OUN (kuszcz "Lubliniecki"- kuszczowy
~ Michal WALNICКI ps. "Gonta"; Rejon lV Okr~gu OUN "Baturyn", prowidnyk rejonu Aleksander Laszyn ps. "Luh"). Otrzymal ps. "Lewcio". Przez trzy
miesi~ce na potrzeby UPA wykonywal r6inego rodzaju przedmioty blacharskie: miednice, wiadra, menaiki, banki na mleko, pojemniki blaszane na zboie.
Ро przesiedleniu w maju 1947 r. rodzina zamieszkala we wsi Rogale, pow. w~
gorzewski. Lewkowicz podj~l prac~ jako robotnik rolny w maj~tku w Bocwince, gm. Banie Mazurskie. Tam tei zostal 2 stycznia 1948 r. zatrzymany przez
funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo jako podejrzany о przynaleinosc do UPA,
do czego przyznal si~ w sledztwie. Akt oskarienia ponadto zarzucal mu nielegalne posiadanie w 1946 r. karabinu typu "Mauser" і 33 sztuk amunicji. WSR
pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego 26 sierpnia 1948 r. skazal
Lewkowicza na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 4lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
W skardze reWizyjnej obronca wojskowy prosH о zmian~ wyroku і zlagodzenie
wymierzonej kary. Jak podkreslal: Lewkowicz zwerbowany zostal pod przymusem і zasluguje na lagodne potraktowanie, bowiem "spelnial rol~ wybitnie

podrz~dn~ - -, w nieznacznym tylko stopniu przyczynH si~ do zbrodniczej
dzialalnosci organizacji UPA': NSW postanowieniem z 12 listopada 1948 r.
skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': gdyi jak argumentowano,
pozbawiona jest "wszelkiej zasadno5ci faktycznej і prawnej". Na mocy ustawy
amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 16 czerwca 1953 r.
kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/3, tj. do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha, OPW Jelcz, sk~d zwolniony zostal
4 czerwca 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1097 (akta procesowe Sr 317/48)].

s. Eliasza і Katarzyny z d. Piotrowska, ur. 8 grudnia 1925 r. we wsi
Wierzbi~i, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. Od jesieni 1942 r. na robotach w Rzeszy, pracowal w fabryce sukna w Berlinie. Za pr6b~ ucieczki skazany na szesciomiesi~czny pobyt
w"karnym obozie wychowawczym': W kwietniu 1944 r. podj~l kolejn~ ucieczk~, tym razem szcz~sliwie dotarl do rodzinnej wsi. 2lipca 1947 r. przesiedlony
na Mazury, ostatecznie zamieszkal w Swi~tajnach, pow. ostr6dzki, gdzie wraz
z ion~ Michalin~ prowadzil dziewi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 26 kwietnia 1950 r. przez funkcjonariuszy WUBP jako podejrzany
о przynaleinosc do UPA- impulsem do zatrzymania byly zeznania skazanego jui czlonka UPA, kt6ry potem wyst~powal jako swiadek dowodowy. Akt
oskarienia zarzucal Lewuniowi, іе od konca 1944 do czerwca 1947 r. na terenie
powiatu hrubieszowskiego pod pseudonimem "Hranat" byl czlonkiem Sluiby
Bezpeky OUN, а potem UPA. Mial uczestniczyc w starciach zbrojnych z pododdzialami WP, atakach na posterunki МО, spaleniu dziewi~ciu zabudowan
we wsi Boratyn. Rozprawa przed WSR byla kilkakrotnie odraczana, gdyi nie
stawiali si~ swiadkowie oskarienia, а Lewun stanowczo nie przyznawal si~ do
popelnienia zarzucanych czyn6w. Wyjasnil przy tym, іе to, со m6wH w trakcie sledztwa, zostalo na nim wymuszone biciem przez oficera Bezpieczenstwa.
12lipca 1951 r. WSR pod przewodnictwem mjr. Romana Abramowicza skazal Lewunia na l~czn~ kar~ 15lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia" і wyrok WSR utrzymal w mocy. Podejmowane przez Lewunia starania о rewizj~
procesu okazaly si~ nieskuteczne. NSW postanowieniem z 21 sierpnia 1953 r.
uznal, іі nie ma podstaw do wznowienia post~powania. Brak informacji о dalszych losach Lewunia [IPN 01, sygn. 8/186, 8/1868 (akta procesowe Sr 157/51,
t. І-ІІ)].
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LICHACZ }AN, s. Wasyla і Anny z d. Piskorz, ur. 18 pazdziernika 1923 r. w Starym Siole, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Jesieni~ 1944 r., chroni~c si~ przed mobilizacj~
do Armii Czerwonej, wst~pil do UPA. Pocz~tkowo byl w czocie "Jara" (sotnia
Jana Szymanskiego ps. "Szum"), а nast~pnie w sotni Mikolaja Tarabana ps. "Tucza"; uzywal pseudonim6w "Bereza" і "Burlak". Uczestniczyl w akcjach zbrojnych; rozbijal posterunki МО, раШ gospodarstwa opuszczone przez Ukrainc6w
wysiedlonych do ZSRR. Wczesn~ jesieni~ 1947 r. sotnia zostala rozformowana,
jedni indywidualnie, inni w nielicznych grupach szukali nowego miejsca do zycia. Wi~kszosc przeszla na radzieck~ Ukrain~. Lichacz samodzielnie przedostal
si~ na Mazury і w listopadzie 1947 r. zatrzymal si~ w Wisniewie, gm. Banie Mazurskie, pow. w~gorzewski, gdzie podj~l prac~ parobka u Jana Janczewskiego.
Zatrzymany 9 pazdziernika 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo.
WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego З stycznia 1949 r. skazal go na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych przez 5lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW
postanowieniem z 8 marca 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~d
nienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dzi~ki ustawie amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny zlagodzil kar~ pozbawienia
wolnoki do 8 lat, а utrat~ praw do 2 lat і 6 miesi~cy. Lichacz wi~ziony byl
w Olsztynie, Barczewie і Potulicach. Wolnosc odzyskal 20 pazdziernika 1956 r.,
deklarowal zamiar emigracji do ZSRR, dok~d w 1945 r. wysiedlona zostala jego
rodzina [IPN 01, sygn. 8/1199 (akta procesowe Sr 448/48)].
LICHACZ MARIA, z d. Kopanska, с. Anny, ur. 22 marca 1913 r. w przysi6lku
Lichacze, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; bez formalnego wyksztalcenia. Rolniczka. W 1937 r. wyszla za m~z za Jana Lichacza, kt6ry powolany
w 1939 r. do WP zgin~l na wojnie. Przesiedlona wraz z matk~ і dziewi~ciolet
ni~ c6rk~, zamieszkala od 18 maja 1947 r. w Przerwankach, pow. w~gorzewski,
gdzie prowadzila siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. 2 lipca 1948 r. zatrzymana zostala przez funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo і postawiona przed
WSR. Akt oskarzenia WPR oparla na zeznaniach uwi~zionych bylych czlonk6w konspiracji banderowskiej. 31 sierpnia 1948 r. S~d uznal Lichacz za winn~,
іе od listopada 1946 do wiosny 1947 r. w Lichaczach udzielala systematycznej
ротосу UPA, "przyjmuj~c w swym mieszkaniu czlonk6w nielegalnej zbrojnej
organizacji UPA-- dawala kilkakrotnie im pozywienie': Ponadto na ich polecenie dozorowala usytuowan~ w poblizu jej zabudowan skrytk~ organizacyjn~,
w kt6rej upowcy przechowywali m.in. bron і maszyn~ do pisania. Ро przesiedleniu zas, p6zn~ jesieni~ 1947 r., w Przerwankach "pozostawala w kontak-

tach'' z bylymi czlonkami UPA. Zar6wno w sledztwie, jak na rozprawie Lichacz
wyjasniala, іе ,До winy nie poczuwa si~, bowiem czlonk6w UPA przyjmowala,
znajduj~c si~ pod presj~ і nie miala iadnej moiliwo5ci odm6wic ich i~daniom':
Opuszczona stodola, w kt6rej znajdowala si~ skrytka, byla oddalona od jej zabudowan о okolo 100 metr6w. Wiedziala о niej, ale w obawie о іусіе matki
і c6rki nie zglosila tego wladzom. Natomiast bytno5ci bylych upowc6w w Przerwankach traktowala jako wizyty towarzyskie і trwala w przekonaniu, іе na
Mazurach przebywaj~ oni calkowicie legalnie. S~d pod przewodnictwem mjr.
Edwarda Kotkowskiego 31 sierpnia 1948 r. skazal Lichacz na kar~ 5lat wi~zie
nia. Wiceprokurator WPR mjr dr J6zef Reich zloiyl skarg~ rewizyjn~ na niekorzysc Lichacz, twierdz~c, іе wymierzona kara jest zbyt niska і "w zupelno5ci
nie stoi w odpowiednim stopniu do winy oskarzonej". NSW postanowieniem
z 19 listopada 1948 r. uchylil wyrok WSR і spraw~ przekazal do ponownego
rozpoznania w innym skladzie orzekaj~cym. Nowemu skladowi przewodniczyl
kpt. Jerzy Biedrzycki, kt6ry 15lutego 1949 r. skazal Lichacz na kar~ 10 lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata
oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Na mocy ustawy amnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. WSR zlagodzil kar~ pozbawienia wolno5ci о 1/3, tj. do
бlat і 8 miesi~cy. Wi~ziona w Olsztynie і Fordonie, warunkowo, przedterminowo wolnosc odzyskala 26lipca 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/2553 (akta procesowe
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Sr 451/48)].

Lis Wt.ODZIMIERZ, s. Mikolaja і Katarzyny, ur. 25 sierpnia 1923 r. we wsi
Zniatyn, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu na Mazury mieszkal we wsi Siedliska, pow.
giiycki, gdzie prowadzil jedenastohektarowe gospodarstwo rolne. 4 kwietnia
1949 r. zostal tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Giiycko і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa 26 lipca 1949 r. uznal Lisa za winnego udzialu od jesieni 1945 do czerwca
1947 r. w siatce cywilnej UPA (naleial do grupy prowiantowej - uzbrojony
w bron paln~ zbieral danin~ iywno5ciow~ dla oddzial6w lesnych) і skazal go
na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzono о 1/3, tj. do 6 lat і 8 miesi~cy. Lis wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Potulice, s~d warunkowo, przedterminowo
zwolniony zostal 13 wrzesnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1390 (akta procesowe
Sr 262/49)].
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s. Andrzeja і Marii z d. Merze (lub Morze), ur. 16 grudnia
1923 r. w Chotyncu, pow. jaworowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
2 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. W czasie okupacji wcielony do
niemieckiej sluzby budowlanej (Baudienstu), sk~d dwukrotnie podejmowal
pr6by ucieczki. Ро kolejnej, trzeciej, znajomy urz~dnik w ZarzCJdzie Gminnym
w Krakowcu, pow. jaworowski, wyrobH mu ausweis na nazwisko Jan Zaprutko,
со pozwoШo mu, jui ро wyzwoleniu, dzi~ki ротосу Dymitra Sydora, soltysa wsi Chotyniec, wyrobic falszyw~ metryk~ urodzenia. Ро przesiedleniu zamieszkal we wsi Lompy, pow. pasl~cki. Zatrzymany 16 maja 1949 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k. Akt oskarzenia zarzucal mu, iz od lipca 1946 r. pod
ps. "Kolos': "Kolacz" byl czlonkiem sotni UPA Grzegorza tewka ps. "Kruk"
(kuren Jana Szpontaka ps. "Zalizniak"). Przeszedl przeszkolenie wojskowe
і polityczne. Bral udzial w zbieraniu ро wsiach powiatu jaroslawskiego kontyngentu zywnokiowego. Jego czota "byla kilkana5cie razy atakowana przez
zolnierzy WP, jednak zawsze zdolala wycofac si~ bez zadnych strat". Dopiero
w pazdzierniku 1946 r. na skutek akcji grupy operacyjnej WP oddzial zostal
rozproszony. Litwin porzucH Ьrш1 і do wiosny 1947 r. ukrywal si~ w rodzinnej
wiosce, а takie u swojej ciotki Marii Pony we wsi Gaje. Wraz z ni~ w maju
1947 r. pod nazwiskiem Jan Zaprutko zostal przesiedlony do Jakunowa, pow.
w~gorzewski. W styczniu 1948 r. odnalazl rodzic6w we wsi Lompy, pow. ра
sl~cki, і wraz z nimi zamieszkal jako daleki krewny. Dzi~ki swojej siostrze
Eufrozynie, pracuj~cej w zarzCJdzie gminy, na podstawie falszywej metryki
urodzenia wyrobH dokumenty (zaswiadczenie tozsamoki, kart~ rejestracyjn~
RKU). WSR pod przewodnictwem kpt. Karola Ratajczaka 26 sierpnia 1949 r.
skazal Litwina na kar~ 12lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 20 stycznia 1950 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez
uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Prosby matki о ulaskawienie,
wykazujC}ce, ze "wymierzona kara jest nadzwyczaj sroga", pozostawaly "bez dalszego biegu". Dopiero 12 maja 1953 r. WSR na podstawie ustawy amnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. orzeld now~, zlagodzon~ kar~ l~cznCJ: 9 lat pozbawienia
wolnosci z utrzymaniem kar dodatkowych, "z tym, ze jezeli kara przepadku
mienia nie zostala dotychczas wykonana, nie podlega wykonaniu". Wi~zio
ny byl w Olsztynie, Barczewie і Hawie, sk'}d wyszedl na wolnosc 24 kwietnia
1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1418 (akta procesowe Sr 297/49)].

LITWIN MIKOI.AJ,
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MARIA, с. Maksa і Julii z d. Duma, ur. 28 sierpnia 1921 r. w Rzeczycy,
pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej.
Przesiedlona na Mazury w czerwcu 1947 r., zamieszkala we wsi Zwierzewo,
pow. ostr6dzki. Na skutek denuncjacji zatrzymana 9 kwietnia 1948 r. przez
funkcjonariuszy PUBP Ostr6da. Akt oskarienia zarzucal Labie, іі w grudniu
1947 r., maj'lc ,,wiarygodn'l wiadomosc- z opowiadan swojej rodziny- іе na
terenie powiatu Ostr6da ukrywaj'l si~ »Strila« і »Kwitka«, czlonkowie organizacji UPA-- nie powiadomila о tym wladzy powolanej do scigania przest~pstw".
Przed WSR wyjasniala, іе podczas jej nieobecnoki w domu przyszli dwaj osobnicy, kt6rzy rozpytywali о ni'l. Mieli to Ьус wspomniani upowcy. Ale kontaktu
osobistego z nimi nie miala. S'ld pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego 19 czerwca 1948 r. uznal Lab~ za winn'l zarzucanego czynu і skazal
na rok wi~zienia. Cal'l kar~ odcierpiala. Wi~ziona byla w Olsztynie, Fordonie,
sk'ld zwolniona zostala 9 kwietnia 1949 r. [IPN 01, sygn. 8/992 (akta procesowe
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Sr 207/48)].

LANKO J6zEF, s. Grzegorza і Katarzyny z d. Fenik, ur. 23 sierpnia 1922 r. we
wsi Wola Krzywiecka, pow. przemyski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoly powszechnej. W 1941 r. znalazl si~ na robotach w Niemczech.
W 1942 r. otrzymal urlop, z kt6rego jui nie powr6cil do Rzeszy. W pazdzierniku 1944 r. wcielony do Armii Czerwonej, ро przeszkoleniu unitarnym,
w styczniu 1945 r. skierowany zostal na front w 255. Pulku Piechoty. W polowie lutego ci~iko ranny. Ро wielomiesi~cznym leczeniu і kr6tkiej rehabilitacji
powr6cil do rodzinnej wioski we wrzesniu 1945 r. Ро przesiedleniu na Mazury
zamieszkal we wsi Gudniki, pow. k~trzynski. 25 stycznia 1948 r. Bezpieczenstwo,
maj'lc dokladne informacje о ukrywaj'lcych si~ we wsi upowcach, przeprowadzilo oblaw~ na Gudniki. Mimo oporu zbrojnego (jeden z upowc6w zostal zabity)
pojmano ukrywaj'lcych si~. Byli to---) Pawel CIONA ps. "Lewko':---) Karol JuRкowsю ps. "Klen" і Roman Tytar ps. ,;wolodar': ten ostatni byl smiertelnie ranny.
Zatrzymany zostal takie J6zef Lanko pod zarzutem, іі w styczniu 1948 r. "wykonywal polecenia organizacyjne powierzone przez komendanta »Prirw~«, dostarczal iywnosc" oraz "udzielal swojej stodoly і obory jako kwatery" dla czlonk6w
przybylej na Mazury z Lubelszczyzny pod koniec 1947 r. grupy UPA Eugeniusza
Sztendery ps. "Prirwa" (bylego prowidnyka Okr~gu ІІІ OUN). Sledztwo prowadzil WUBP w Olsztynie. 13 kwietnia 1948 r. WSR pod przewodnictwem mjr.
Jana Lubaczewskiego uznal Lank~ za winnego stawianych mu zarzut6w і skazal
go na 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek mienia. Na procesie swiadkami oskarienia byli
uj~ci czlonkowie UPA: ---) Michal Кокосю, ---) Piotr SzлwuІ.A, Pawel Ciona
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Karol Jurkowski. NSW postanowieniem z 14 maja 1948 r., jakkolwiek zmienil
kwalifikacj~ prawn~ zarzucanego czynu, to jednoczesnie skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia" і wyrok WSR utrzymal. Na wniosek WPR (mimo ze
skazany "udzielal ротосу bandzie UPA, to jednak pomoc byla znikoma і trwala zaledwie kilka dni") zastosowano wobec Lanki przepisy ustawy amnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy. Duze
znaczenie miala takie pozytywna opinia komendanta OPW Knur6w (zob. Aneks,
dok. 19). Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Knur6w. Wolnosc odzyskal
warunkowo 4 grudnia 1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa
nr 62 і 116); IPN 01, sygn. 8/916 (akta procesowe Sr 113/48); Halagida, Czlonkowie; Lukaszewicz, WSR; MisHo].
Grzegorza і Katarzyny z d. Fenik, ur. 21 marca 1908 r. we wsi
Wola Krzywiecka, pow. przemyski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy
szkoly powszechnej. Rolnik, prowadzH niewielkie (2,5 ha) rodzinne gospodarstwo. W latach 1942-1945 na robotach w Niemczech. Ро przesiedleniu na Mazury zamieszkal we wsi Gudniki, pow. k~trzynski, gdzie prowadzH siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. U niego to 6 stycznia 1948 r. znalezli schronienie
czlonkowie grupy UPA Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa" (bylego prowidnyka
Okr~gu ІІІ OUN) przybylej na Mazury z Lubelszczyzny pod koniec 1947 r. Liczba kwateruj~cych zmieniala si~. Pocz~tkowo u Lanki w zabudowaniach gospodarczych ukrywalo si~ czterech upowc6w, а potem juz tylko dw6ch. 25 stycznia
1948 r. Bezpieczenstwo ро uzyskaniu dokladnych informacji о miejscu pobytu
czlonk6w UPA przeprowadzHo oblaw~, w wyniku kt6rej zostali zatrzymani -t
Pawel CIONA ps. "Lewko" і -t Michal Кокасю ps. "Czumak". Zatrzymano
takze Lank~. 12 kwietnia 1948 r. WSR w Olsztynie pod przewodnictwem mjr.
Jana Lubaczewskiego skazal Lank~ na 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. Na procesie swiadkami oskarienia byli aresztowani upowcy:
Michal Kokocki, Pawel Ciona і -t Karol JuRкowsю. NSW skarg~ rewizyjn~
obroncy pozostawH "bez uwzgl~dnienia" і wyrok utrzymal w mocy. Na mocy
amnestii z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy.
Na wniosek WPR Lanko zostal warunkowo, przedterminowo zwolniony z wi~
zienia 23 kwietnia 1954 r., poniewaz odbyl juz ponad polow~ orzeczonej kary,
w czasie kt6rej "zachowywal si~ zgodnie z regulaminem", а okres 5 miesi~cy
і 8 dni zostal mu zaliczony podw6jnie, wobec czego podlegal obligatoryjnemu
zwolnieniu. Wi~zien dla zaliczenia jednego miesi~ca pracy za dwa miesi~ce odbytej kary musial wykonywac ustalone normy pracy, przeci~tnie ЬуІо to со najmniej 115% (Lanko zas w 1953 r. wykonywal normy w wysokoki od 131,2% а і
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172%- pracowal w6wczas przy produkcji kamienia wapiennego). Wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Potulice і OPW Piechcin, sk~d zwolniony zostal23 kwietnia 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62
і 116); IPN 01, sygn. 8/914 (akta procesowe Sr 110/48); Halagida, Czlonkowie;
В. Lukaszewicz, WSR; Misilo].
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s. Jana і Pelagii z d. Kozlo, ur. 16 czerwca 1925 r. w Nienowicach, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 6 klas szkoly
powszechnej. Rolnik, trudnil si~ takie stolark~. Od kwietnia 1946 r. byl czlonkiem UPA- w czocie "Goryla" uzywal pseudonimu "Komar". Przeszedl przeszkolenie polityczne, wojskowe. Pelnil sluzb~ wartownicz~, uzbrojony w bron
paln~ uczestniczyl w rekwizycji zywno5ci na rzecz UPA. W czerwcu 1946 r.
ро starciu zbrojnym z grup~ operacyjn~ NKWD, oddzial poszedl w rozsypk~.
Lazowski porzucil bron і wr6cil do domu, pracowal w gospodarstwie rodzinnym. W lipcu 1947 r. przyjechal do swej siostry przesiedlonej na teren powiatu
bartoszyckiego, а nast~pnie zatrzymal si~ we wsi Losie, pow. pasl~cki, u stryja
Piotra Lazowskiego, kt6remu pomagal w prowadzeniu gospodarstwa. Stryj wyrobil mu dokumenty na nazwisko Michal Harcula і pod tym nazwiskiem pracowal jako "ksi~gowy techniczny" w PGR Borki, pow. piski. Tam tez 25 wrzesnia 1949 r. wst~pil do ZMP. 10 maja 1951 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy WUBP і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictwem kpt.
Karola Ratajczaka 20 wrzesnia 1951 r. skazal Lazowskiego na l~czn~ kar~ 10 lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
z 17 pazdziernika 1951 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia"
і wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/3, tj. do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie, Hawie, Potulicach і OPW Piechcin. Wolnosc odzyskal warunkowo, przedterminowo 21 stycznia 1955 r. [IPN 01, sygn. 8/1922
(akta procesowe Sr 227/51)].

LAZOWSKI PIOTR,

I.OPATYNSKI МІСНАІ.,

s. Michala і Marii z d. Humienna, ur. 25 pazdziernika
1921 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik, ale zajmowal si~ tei szewstwem, dodatkowo
pracowal jako robotnik lesny. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkal
wmaj~tku Kamionka, pow. suski (ilawski). 4lipca 1947 r. aresztowany tymczasowo pod zarzutem przynalezno5ci przed przesiedleniem do UPA. S~dzony byl
wgrupowym procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR "przeciwko ~
BuszюEWICZOWI і czternastu towarzyszom': Nie przyznal si~ do przynalez-
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noki do UPA, twierdzH, іе protokoly podpisywal w sledztwie "pod strachem
і biciem", а prowadz~cy przesluchanie sledczy "wpisywali do protokolu to, со
im si~ podobalo': Przed S~dem przyznawal jedynie, iz w maju 1947 r. bojowka UPA nakazala mu zbieranie zywnoki. Kiedy ро 2 tygodniach niczego nie
zebral, zostal przez upowcow pobity. Tylko raz podj~l si~ zbierania prowiantu, wtedy to udalo mu si~ zgromadzic "4 kg masla і ЗО jaj". Potem nast~pilo
przesiedlenie. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego З1 lipca 1948 r. uznal Lopatyilskiego za winnego przynaleznoki do UPA і tego, іе
jako jej czlonek "zbieral wsrod okolicznej ludnoSci zywnosc, magazynowal
j~ w swym mieszkaniu, а nast~pnie dawal j~ przychodцcym do niego w tym
celu czlonkom oddzialu lesnego bandy UPX: Wyrok brzmial: 10 lat wi~zie
nia, utrata praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata
oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Skarg~ rewizyjn~ NSW
postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. uznal za niezasadn~, pozostawH "bez
uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. ЗО lipca 195З r. WPR zastosowal wobec Lopatynskiego przepisy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r.
і kar~ wi~zienia zlagodzH do 6 lat і 8 miesi~cy. Cal~ kar~ odcierpial. Wi~zio
ny byl w Olsztynie, Braniewie, Rawiczu і Goleniowie, sk~d zwolniony zostal
4 marca 1954 r. [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe Sr 268/48, t. І- V)].
Stefana і Teodozji z d. Sroda, ur. 8lipca 1920 r. we wsi NowosiOiki Przednie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; bez fonnalnego wyksztakenia.
Robotnik rolny. W lutym 1946 r., gdy wznowiono wysiedlanie ludnosci ukraiilskiej
do ZSRR, zwerbowany zostal do kuszczu ,Wierzbickiego" - kuszczowy "Morozenko"; wyst~powal pod ps. "Moroz': Ро miesi~cu zachorowal na osp~ і zostal zwolniony do domu. Pozostal sam, Ьо w tym czasie rodzin~ przesiedlono na radzieЩ
Ukrain~. Юеdу pozn~ wiosn~ 1946 r. wokolicach wsi NowosiOiki czlonkowie kuszczu ,;wierzbickiego" budowali schrony mieszkalne dla UPA, na polecenie "Morozenki" wzi~ w tym udzial. Latem tego roku byl kilkakrotnie przewodnikiem dla
grup operacyjnych UPA. Przesiedlony wczerwcu 1947 r. wOlsztyПskie, zamieszkal
w Bajorkach, pow. k~trzyilski, gdzie prowadzil siedmiohektarowe gospodarstwo
rolne. Tu oienH si~ z Mari~ Gl~basz. Aresztowany zostal16lutego 1949 r. WSR
pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka 18 maja 1949 r. skazal Loziaka na
kar~ 1О lat wi~ienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW wyrok utrzymal w mocy. 2З wrzesnia 195З r. WSR, stosuj~c postanowienia ustawy amnestyjnej
z 22listopada 1952 r., kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/З, tj. do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~
ziony wOlsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha, OPW Bytom, s~d zwolniony zostal14 stycznia 1954 r. [IPN Ol, sygn. 8/1327 (akta procesowe Sr 168/49)].

l.oziAK SzYMON, s.
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s. Antoniego і Ewy z d. Dumko, ur. 14 wrzesnia 1922 r.
we wsi Hulcze, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkal we
wsi W~i6wka, pow. giiycki, gdzie prowadzH z ion~ Mari~ (z d. Kisiel) dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. 4 kwietnia 1949 r. zostal tymczasowo
aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Giiycko і postawiony przed WSR.
S~d pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka uznal Lucasia za winnego
przynaleinoki od kwietnia 1946 do czerwca 1947 r. do OUN-UPA; uiywal
pseudonimu ,,Szulhan)). PelnH obowi~zki l~cznika, uczestniczyl w budowaniu
schron6w і bunkr6w na potrzeby UPA. W czerwcu 1946 r. we wsi Liski, pow.
hrubieszowski, ,,b~d~c uzbrojony w karabin rosyjski nieustalonego numeru wraz z pi~cioma sztukami amunicji do tegoi karabinu)), ,,dokonal zaboru
dw6ch swin', kt6re ,,przeznaczone zostaly na cele UPA': Za to WSR 22 sierpnia
1949 r. wymierzyl mu kar~ 12lat wi~zienia z utraщ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadkiem calego mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 28 marca 1950 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawH ,,bez uwzgl~dnienia: а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie
ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzono о 1/3, tj.
do 8 lat. Lucas wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Hawie, sk~d warunkowo,
przedterminowo zwolniony zostal15 wrzesnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1393
(akta procesowe Sr 265/49)].
LUCAS }AROSI.AW,

L

s. Michala, ur. 1933 r. Zatrzymany 19 lutego 1948 r.
przez grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia
[IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].

LUCZNIK STANISI.AW,

Млс IRENA, с. Jana і Paraskewii z d. Tur, ur. 26 grudnia 1925 r. w Molody-

м

czu, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 7 klas szkoly powszechnej. W maju 1947 r. wyjechala do Krakowa, pracowala jako pomoc domowa. W koncu sierpnia przyjechala w Olsztyilskie, gdzie przesiedlona zostala
jej matka. Wraz z ni~ zamieszkala w Jerzwaldzie, pow. mor~ski. Pocz~tkowo
pracowala jako robotnica w tartaku, а nast~pnie w pobliskim Zalewie jako kasjerka w Gminnej Sp6ldz.ielni ,,Samopomoc Chlopska': 2 lipca 1948 r. zostala
zatrzymana przez UB і postawiona wraz z siostr~ ~ Stefani~ МАс przed WSR.
S~d pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Мас za winn~ udzielania od maja 1945 do lipca 1948 r. na terenie Jaroslawskiego і powiatu
mor~skiego czynnej ротосу czlonkom UPA: Andrzejowi Bochno (vel Andrzej
Paszko) ps. ,,Zezula: Janowi Gnidzie ps. ,,Jawor)), ~ Michalowi NYКIERUJOWI
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ps. ,,Nerw", Mikolajowi Kozakowi ps. ,,StrileC'' - "dawala poiywienie, udzielala
swego mieszkania na zebrania organizacyjne", pelnila funkcj~ l'}cznika (przekazywala "sztafetki"). Мас przed WSR nie przyznala si~ do stawianych zarzut6w. Wyjasniala, іе sposr6d jej pi~ciu braci dwaj, Michal і Jerzy, byli czlonkami
UPA. Jerzy (byl w sotni Grzegorza Mazura ps. "Kalynowycz") wraz z kolegami
w ci'}gu 1946 r. kilkakrotnie odwiedzal rodzinny dom. Nie miala tei wplywu na
odwiedzaj'}cych j'} w OlsztyПskiem czlonk6w UPA і w iadnej mierze nie byly
to "kontakty organizacyjne". Wyjasnieniom tym S'}d nie dal wiary і 31 sierpnia
1948 r. skazal j'} na kar~ 6lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 3 lata. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r. wolnosc odzyskala 29 maja 1953 r. Wi~ziona byla w Olsztynie і Fordonie [IPN 01, sygn. 8/1110 (akta procesowe Sr 331/48)].
Млс SтEFANIA, с. Jana і Paraskewii z d. Tur, ur. 26 grudnia 1927 r. w Molodyczu, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Robotnica rolna. Jej bracia Michal і Jerzy byli ро 1944 r. czlonkami UPA. Jerzy w ci'}gu 1946 і na pocz'}tku 1947 r. kilkakrotnie odwiedzal
rodzinny dom, towarzyszyli mu koledzy z UPA. Stefania w czerwcu 1947 r.,
w slad za siostr'} ~ Iren'l Млс, wyjechala do Krakowa, gdzie podejmowala
si~ r6inych prac (m.in. jako robotnica w piekarni, pomoc domowa). W koncu grudnia 1947 r. przyjechala w Olsztynskie і zamieszkala w Daniel6wce,
pow. mor'}ski. Zatrzymana zostala przez funkcjonariuszy UB 2 lipca 1948 r.
і postawiona przed WSR. S'}d pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego 31 sierpnia 1948 r. uznal, іе Мас, maj'}c wiarygodn'} wiadomosc
о роЬусіе w Molodyczu, а p6zniej w Daniel6wce czlonk6w UPA, nie powiadomila о tym "wladz powolanych do kigania przest~pstw" і za to skazal
j'} na rok і 6 miesi~cy wi~zienia. Cal'} kar~ odbyla w Olsztynie і Fordonie.
Wolnosc odzyskala 6 stycznia 1950 r. [IPN 01, sygn. 8/1109 (akta procesowe
Sr 330/48)].
MлczuGA MARIA, с.
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Jerzego і Marii z d. Byra, ur. 6 paidziernika 1919 r. we
wsi Molodycz, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 3 klasy
szkoly powszechnej. Rolniczka, trudnila si~ takie krawiectwem. Ро wysiedleniu, 14 czerwca 1947 r. zamieszkala w Kornelach, pow. mor'}ski, gdzie prowadzila pi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymana 18 marca 1948 r. przez
Bezpieczenstwo pod zarzutem, іе od jesieni 1947 r. ("od wrzesnia lub od m-ca
pazdziernika") do chwili zatrzymania byla czlonkiem nielegalnej OUN, zaloionej na terenie powiatu mor'}skiego w 1947 r. przez ~ Andrzeja МЕDУКА. Miala
Ьус w Kornelach "komendantЦ plac6wki [!] nr З': Czlonkowie rzekomej orga-

nizacji (oprocz Medyka) byli s~dzeni przed WSR w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~ aktu oskarienia byty zeznania wspoloskarionych oraz wyjasnienia wymuszone w sledztwie biciem. Podczas procesu Maczuga odwotata je і nie
przyznala si~ do popelnienia zarzucanych czynow. Potwierdzita jedynie znajomosc і spotkania z niektorymi wspoloskarionymi, ale byly one czysto towarzyskie і nie mialy niczego wspolnego z jak~kolwiek nielegaln~ dzialalnoki~. WSR
pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego "nie dat wiary" tym "klamliwym і wykr~tnym wyjasnieniom" і 10 sierpnia 1948 r. skazat Maczug~ na kar~
12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez Зlata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej olsztynski obronca wojskowy dowodzit, іе poza zeznaniami swiadkow
ani sledztwo, ani rozprawa nie dostarczyty iadnych dowodow wskazuj~cych na
win~ Maczugi. NSW postanowieniem z 26 listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawit "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymat w mocy. Prosb~ rodzicow Marii о lask~ dla corki WSR na posiedzeniu niejawnym 7 grudnia 1949 r.
postanowit "pozostawic bez biegu': а to z uwagi na - jak pisano w uzasadnieniu
- charakter przest~pstwa і to, іе skazana "nie odczula naleiycie represji karnej".
W opinii wladz wi~ziennych z 13 maja 1952 r. Maczuga "karana dyscyplinarnie nie byla, [ale] jest wi~zniem skrytym, odnosnie popelnionego przest~pstwa
skruchy iadnej nie wykazuje, wyrok swoj uwaia za niesluszny. Zatrudniona
jest w masowej produkcji і mimo zdolnoki do pracy nie wyrabia calkowicie
normy". W zwi~zku z tym "obecnie Zarz~d wi~zienia nie popiera zwolnienia
fakultatywnego". Dopiero na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r.
kar~ wi~zienia zlagodzono do 8 lat. Przedterminowo, warunkowo zwolniona
z Fordonu 4 sierpnia 1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111); IPN 01, sygn. 8/1037, 8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48,
t. І-ІІІ); sygn. 97/1150 (akta procesowe Sr 386/48)].
s. Mikity і Agaty z d. Biszko, ur. 20 lipca 1920 r. we wsi
Zurawce, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Od kwietnia 1942 r. na robotach w Rzeszy, zatrudniony byt
w pracowni krawieckiej. W czerwcu 1943 r. otrzymat urlop, z ktorego jui nie
wrocil do pracy. Mieszkat z rodzicami. Zim~ na pocz~tku 1944 r. zmobilizowany zostal do UPA. Jak potem twierdzil: ,,zostalem porwany do lasu': tam
zabrano dokumenty, "zmuszono mnie biciem і pogroikami zniszczenia mnie
і mojej rodziny do roboty, jak to: r~banie drewna, noszenie wody': Przeszedl
przeszkolenie wojskowe, otrzymal pseudonim ,,Кruk" і przydzial do grupy
Adama Bidy ps. "Woron': w ktorej pozostawal do lata 1944 r. Ро przejsciu frontu і udziale w potyczce z pododdzialem Armii Czerwonej ze wzgl~du na stan
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zdrowia zwolniony zostal do domu. Do lasu juz nie powr6cH. Pracowal na roli.
Dzi~ki ротосу wuja Ignacego Biszki zdobyl tymczasowe zaswiadczenie tozsamosci na nazwisko Piotr Biszko, і pod tym nazwiskiem w lipcu 1947 r. zostal
przesiedlony na Mazury. Zamieszkal wraz z zonll Marill we wsi Kruklanki, pow.
w~gorzewski, gdzie prowadzH trzyhektarowe gospodarstwo rolne ("jeden kon,
dwie krowy, jedna jal6wka, trzy swinie, trzydzie5ci sztuk drobiu"), dodatkowo
trudnH si~ krawiectwem. Zadenuncjowany przez powinowatego, zatrzymany
zostal 29 wrzesnia 1950 r. і postawiony przed WSR. Slld pod przewodnictwem
mjr. Jerzego Pokornego 20 grudnia 1950 r. skazal Makalusa na kar~ 13 lat pozbawienia wolno5ci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 26 stycznia 1951 r. skarg~ rewizyjn!l pozostawH "bez uwzgl~dnienia",
а wyrok utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r. WSR kar~ pozbawienia wolno5ci zlagodzH do 8 lat. Makalus wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie і Warszawie. Wolnosc odzyskal warunkowo, przedterminowo 5 kwietnia 1955 r. [IPN 01, sygn. 8/1700 (akta procesowe Sr 299/50);
sygn. 8/2294 (akta procesowe Sr 56153)].
МлкsУsко }AN,

s. Franciszka, ur. 1920. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez
operacyjn!l PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN
Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
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s. J6zefa і Pelagii, ur. 20 grudnia 1924 r. w Cetuli, pow.
jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej.
Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. pomagal matce prowadzic dziesi~
ciohektarowe gospodarstwo rolne w MHakach, pow. braniewski. Zatrzymany
przez funkcjonariuszy UB. Slldzony byl w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do kt6rej mial go zwerbowac ~ Michal
OLCHA. Akt oskarzenia zarzucal ponadto Maksy5ce czlonkostwo w OUN na
terenie powiatu jaroslawskiego. W kuszczu Andrzeja Polenika ps. "Dub" mial
od grudnia 1946 do stycznia 1947 r. zbierac zywnosc dla oddzial6w UPA. Przed
WSR nie przyznal si~ do popelnienia zarzucanych mu przest~pstw. Dodal przy
tym, ze wyjasnienia w sledztwie zostaly na nim wymuszone: "bylem bity і bylem zmuszony sam na siebie klamaC': Slld pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego uznal Maksysk~ za winnego zarzucanych przest~pstw і З 1 sierpnia 1948 r. skazal na kar~ l!lcznll 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 2lata oraz przepadek mienia na.rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r., oddalaj!lc skarg~

rewizyjn'l, wyrok WSR utrzymal w mocy. Ро ogloszeniu amnestii z 22listopada
1952 r. WSR zlagodzH kar~ pozbawienia wolnoki о 1/3, tj. do 6lat і 8 miesi~cy.
Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha і w Strzelcach
Opolskich. Wolnosc odzyskal przedterminowo 19 grudnia 1953 r. [JPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn. 8/1040, 8/1041,
8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
Dymitra і Marii z d. Werbowa, ur. 2 grudnia 1915 r. we wsi
Kornie, pow. rawski, wrodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Latem pracowal w gospodarstwie rodzinnym, а zim'l jako robotnik
lesny m.in. "przy stawianiu metr6w na drzewo opalowe і przy korowaniu kopalniak6w': W lutym 1945 r. ulegl wlesie wypadkowi - zlamallew'l nog~. Leczony byl
w szpitalu w Tomaszowie, а nast~pnie leial w domu. Ро przesiedleniu w czerwcu
1947 r. mieszkal we wsi Gajle, pow. braniewski, gdzie uprawial pi~tnastohektarowe
gospodarstwo rolne. Zatrzymany 19 stycznia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP
Braniewo, kt6rzy zar6wno prowadzili sledztwo, jak і przygotowali akt oskarienia.
Wedlug niego Makuch mial zim'l1947 r. wsp6ldzialac z UPA na terenie powiatu tomaszowskiego. Ро przesiedleniu, jui na Warmii, od 17 do 19-stycznia 1948 r.
przechowywal w swoim domu, "dawal jedzenie і udzielal noclegu" ~ Eugeniuszowi WERВOWEMU, "czlonkowi nielegalnej organizacji OUN-UPX: Jakkolwiek
w sledztwie podpisal protokoly przesluchail, to w trakcie rozprawy przed WSR
oswiadczyl, jak zanotowano w protokole rozprawy gl6wnej, іе ,,byl zmuszany do
zeznan; gdyby byl mnie zapytal sledczy, czy zamordowalem Adama і Ew~, to bylbym si~ przyznal, іе tak, dlatego аіеЬу nie Ьус bitym': Zaprzeczyl zatem, Ьу kiedykolwiek і w jakikolwiek spos6b wsp6ldzialal z UPА, а Eugeniusza Werbowego rzeczywikie goscil przez dwa dni (w sobot~ і niedziel~) jako krewniaka і nie wiedzial,
іе ten kiedykolwiek naleial do UPA. Wyjasnienia te potwierdzH wyst~puj'lcy jako
swiadek Eugeniusz Werbowy. S'ld pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego
nie dal wiary tym tlumaczeniom, odm6wil tei przesluchania wskazanych przez
oskarionego swiadk6w obrony і wbrew okolicznokiom sprawy, z naruszeniem
prawa materialnego 22 maja 1948 r. skazal Makucha na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Pailstwa. NSW postanowieniem z 22 czerwca 1948 r.
uznal w сц5сі argumenty skargi rewizyjnej obroncy wojskowego і zmienH wyrok
WSR, lagodцc kar~ zasadnicц do 5 lat wi~zienia і nie wymierzaj'lc jui kary przepadku mienia. Wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie. Ро odcierpieniu ponad polowy kary Makuch postanowieniem WSR z 20 kwietnia 1951 r. zostal warunkowo,
przedterminowo zwolniony z wi~zienia 27 kwietnia 1951 r. [IPN 01, sygn. 8/964
(akta procesowe Sr 175/48)].
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MAREczкo EMILIAN,

zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez grup~ operacyjn~
PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego kuszczu OUN ~ Michala
OLCHY. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN Ві, sygn.
065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
MAREczкo RoмAN,

s. Stefana і Anny z d. Wieliczko, ur. 18 grudnia 1927 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik, pracowal w gospodarstwie rodzicow. Pod wplywem Jana
Pochodaja ps. "Bajda" wczesn~ wiosn~ 1946 r. wst~pil do UPA; pod ps. "Czornyj" zostal strzelcem w 2. czocie ,Wartowyja" w sotni Grzegorza Mazura ps.
"Kalynowycz': Bral udzial w akcjach bojowych sotni, ale tez "k.ilkakrotnie wraz
z innymi czlonkami sotni jezdzil z karabinem ро wsiach - - [powiatu jaroslawskiego] і odbieral od charczowych - - z wiosek zywnosc і odwozil do sotni
»Kalynowycza«': W lipcu 1946 r. zdezerterowal z UPA. W czerwcu 1947 r. wraz
z rodzicami ро przesiedleniu zamieszkal we wsi Piotrowiec, pow. braniewski.
W grudniu 1947 r. mial zostac zwerbowany przez ~ Michala Оtсн~ do organizowanej przez tegoz OUN і dwukrotnie uczestniczyc w zebraniach informacyjnych. Mial tez od grudnia 1947 r. przechowywac "bez zgody wladz" znaleziony w zburzonych zabudowaniach gospodarskich "karabin rosyjski nr 1840
wraz z amunicj~': Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo 18lutego 1948 r., niebawem przekazany zostal do dyspozycji WUBP і 23lutego 1948 r.
osadzony w tamtejszym areszcie. S~dzony byl w zbiorowym procesie 20 rzekomych czlonkow OUN powiatu braniewskiego. Przed S~dem zlozyl "szczere
і wyczerpuj~ce" wyjasnienia, ktore jednakie nie uchronity go przed wysokim
wyrokiem. 31 sierpnia 1948 r. WSR pod przewodnictwem Jerzego Biedrzyckiego skazal go na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 3 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. wyrok utrzymal w mocy. Dzi~ki
amnestii z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono о 1/3, tj.
do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha, О PW Siemianowice. Wolnosc odzyskal przedterminowo 23 stycznia 1954 r. (JPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01,
sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t.I-IV)].
s. Dymitra, ur. 1922 r. Zatrzymany 19 lutego 1948 r.
przez grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia
[JPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].

MARWISZKO ROMAN,
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Emiliana і Katarzyny z d. Muzyczuk, ur. ЗО stycznia
1908 r. w Wereszynie, pow. hrubieszowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej; przez dwa lata uczyl si~ zawodu stolarskiego. Rolnik. W latach 1942-1944 soltys gromady Wereszyn. Ро przesiedleniu
w czerwcu 1947 r. mieszkal w Jakunowku, pow. w~gorzewski, gdzie prowadzil
gospodarstwo rolne; dodatkowo trudnil si~ stolark~. Byl wdowcem, wychowywal dwojk~ maloletnich dzieci. Zatrzymany przez Bezpieczenstwo przed
2З pazdziernika 1950 r. w akcie oskarienia sporz~dzonym przez oficera sledczego PUBP W~gorzewo, а przyj~tym przez WPR w Olsztynie, stwierdzono:
"W okresie wzrastaj~cego ruchu w obronie pokoju, z d~ieniem szerokich mas
pracuj~cych calego swiata, Polska Ludowa kroczy na drodze pokojowego budownictwa dla zapewnienia lepszego bytu masom pracuj~cym. Zgodnie z zaloieniami demokratycznego ustroju Panstwa Polskiego, buduj~c podstawy
socjalizmu w Polsce, cale spoleczenstwo z pomoc~ Panstwa wprowadza gospodark~ kolektywn~. Na drodze budowy zr~bow socjalizmu Polska Ludowa systematycznie likwiduje swych zacieklych wrogow czyni~cych przygotowania do
zmiany przemoc~ obecnego ustroju Polski Ludowej. Ро zlikwidowaniu zbrojnych band, resztki zakonspirowanej reakcji z ukrycia prowadzi walk~ z ustrojem ludowym przez sabota:i, dywersj~ і wrog~ propagand~. - - Matwiejszyn
rozpowszechnial wrog~ propagand~ wsrod ludnoki о maj~cej wkrotce nasщpic
wojnie, przy czym kwestionowal przyszlosc bloku demokratycznego. - - Falszywie przedstawial warunki materialne pracownikow Panstwowych Gospodarstw Rolnych, namawiaj~c ludzi do porzucania pracy". Zarowno w sledztwie,
jak і na rozprawie Matwiejszyn nie przyznawal si~ do popelnienia zarzucanych
czynow. Podstaw~ oskar:ienia о "czynienie przygotowan do zmiany przemoc~
ustroju Panstwa Polskiego" byly zeznania pi~ciu swiadkow. W trakcie procesu
okazalo si~, :іе swiadkowie s~ niewiarygodni. Jedni powtarzali tylko to, со slyszeli od innych osob о rzekomych "wrogich wypowiedziach oskar:ionego", inni
pozostawali od dawna, jeszcze sprzed przesiedlenia, w konflikcie z Matwiejszynem і mkili si~, skladaj~c falszywe zeznania, jeszcze inni na rozprawie wycofywali zeznania zlo:ione w sledztwie. Swiadek, ktory najbardziej obci~:iyl Matwiejszyna w toku sledztwa, na rozprawie wszystkie okolicznosci przedstawil
odmiennie. Rozbie:inoki wyjasnial prosto: "zeznania w sledztwie zostaly »Za
ostro uj~te((", przedstawione "fakty opieralem na wlasnych przypuszczeniach,
а nadto przesluchuj~cy funkcjonariusz szybko odczytal mi protokol, wi~c nie
zd~:iylem zauwa:iyc sprzecznoki". Powolany na swiadka obrony soltys Wladyslaw Dziadosz wystawil jak najlepsц opini~ Matwiejszynowi, dodaj~c, іе ten
"ucz~szczal na wszystkie zebrania gromadzkie, bral udzial w czynie pierwszomajowym': WSR pod przewodnictwem por. Alojzego Majewskiego 28 kwietnia
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1951 r. uniewinnil Matwiejszyna od stawianych zarzut6w і nakazal zwolnienie
z olsztynskiego aresztu WUBP. Skarg~ rewizyjn~ na niekorzysc Matwiejszyna
zloiyl wojskowy prokurator kpt. Mieczyslaw Welc. Kwestionowal zasadnosc
uniewinnienia і twierdzil, іе тіто CZ~Sciowego odwolania przez SWiadkow
oskarienia zeznan zloionych w sledztwie, to jednak utrzyтaly si~ zarzuty о takich wypowiedziach, jak: "b~dzie wojna Ruskich z Nіетсаті і na te tereny
przyjd~ Nіетсу"; "za czas6w okupacji bylo dobrze, а w dzisiejszych czasach
stachanowska praca jeтu si~ nie podoba"; "w Атеrусе jest ludzioт dobrze";
"gdyby ти dawali 50 ООО zlotych, to Ьу nie zgodzil si~ pracowac w тaj~tku
PGR': Skarga rewizyjna nie znalazla jednak aprobaty przeloionych і NPW
cofn~l apelacj~ - w ten spos6b uprawoтocnH si~ uniewinniaj~cy wyrok WSR
[IPN 01, sygn. 8/1789 (akta procesowe Sr 66/51)].
Млтwпсzuк
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[MATWIEJCZUK] ANNA, с. Spirydona і Tekli z d. Sycz, ur.
30 grudnia 1913 r. w Uhrynowie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 6 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu wraz z таtЦ і nieletniт syneт zaтieszkala we wsi Szymanowo, pow. тr~gowski, gdzie prowadzila siedтiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzyтana 25 stycznia 1948
przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn, od 30 stycznia 1948 r. wi~ziona w areszcie WUBP. Wraz z Ann~ zatrzyтana zostala takie pozostaj~ca pod jej opiek~ kuzynka, sierota ~ Stefania MATWIJCZUK. Akt oskarienia zarzucal Annie,
іе od 1О stycznia 1948 r. w swojej stodole udzielala noclegu pi~ciu czlonkoт
UPA z przybylej pod koniec 1947 r. na Mazury grupy Eugeniusza Sztendery
ps. "Prirwa", а takie, korzystaj~c z ротосу goszcz~cej u niej ~ Pelagii HuDYMY (krewnej Matwijczuk ze strony тatki), "dala calodzienne utrzyтanie
czlonkoт nielegalnej organizacji UPA''. Mieszkanie Matwijczuk тіаlо Ьус tei
punkteт kontaktowym dla saтego "Prirwy': jak tei rzekoтej jego l~czniczki
Pelagii Hudyтy. Jak twierdzili sаті upowcy: "byla to jedna z тelin, z kt6rej
nie wyganiali od siebie". Podstaw~ oskarienia byly zloione w sledztwie і na
rozprawie wyjasnienia oraz zeznania swiadka oskarienia ~ Piotra SzлwutY,
oczekuj~cego na sw6j proces czlonka grupy "Prirwy". 22 kwietnia 1948 r. WSR
pod przewodnictweт тjr. Jana Lubaczewskiego uznal Matwijczuk za winn~
zarzucanych akteт oskarienia czyn6w (oddalil jedynie, jako nieuzasadniony,
zarzut przyj~cia 5000 zl na dokonanie zakup6w iywnoki dla czlonk6w UPA)
і 22 wrzesnia tego roku skazal j~ na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego тіе
nіа na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy podnosH, czego S~d nie bral pod uwag~, іі z zasady czlonkowie UPA bez zgody
wlakicieli "zajтowali kwatery w ich zabudowaniach і dopiero ех post zjawiali

si~

z broni~ u boku і z~dali pozywienia': NSW postanowieniem z 11 czerwca
1948 r., zmieniaj~c kwalifikacj~ prawn~ czynu, kar~ wi~zienia zlagodzH do бlat,
utrzymuj~c jednoczesnie w mocy kary dodatkowe. Ponad siedemdziesi~cio
pi~cioletnia matka і szekioletni syn skazanej pozostali sami (zob. Aneks, dok.
13). Warunkowo, przedterminowo Matwijczuk zwolniona zostala z wi~zienia
w Fordonie 15 sierpnia 1951 r. [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa
nr 62 і 116); IPN 01, sygn. 8/934 (akta procesowe Sr 131/48)].

м

MATWIJCZUK [MATWIEJCZUK) STEFANIA, с. Marii, ur. 2 czerwca 1929 r.
w Uhrynowie, gm. Dolhobycz6w, pow. hrubieszowski, w rodzinie chlopskiej;
wyksztalcenie: 5 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkala u swej
krewnej ~ Anny MATWIJCZUK we wsi Szymanowo, pow. mr~gowski. Zatrzymana 25 stycznia 1948 przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn, od ЗО stycznia
1948 r. wi~ziona w areszcie WUBP. Akt oskarzenia zarzucal jej, іі w 1946 r.
jednorazowo uczestniczyla, za namow~ ~ Pelagii HuDYMY ps. "Palazka':
w zbi6rce zywnoki wsr6d mieszkanc6w wsi Uhryn6w dla czlonk6w UPA
(zebrala 5 bochenk6w chleba). Ponadto, jui na Mazurach, miala w styczniu
1948 r. udzielacpomocy (zakwaterowanie і wyzywienie) czlonkom upowskiej
grupy "Prirwy': W trakcie rozprawy okazalo si~, іі Stefania tylko raz pomogla
przeniesc z domu do stodoly, gdzie kwaterowali upowcy, kasz~ і chleb, "gdyi
jedna osoba nie byla w stanie jednorazowo zaniesc jedzenia dla pi~iu ukrywaj~cych si{ S~d pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego orzekl
wobec Matwijczuk kar~ 5 lat wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata. NSW postanowieniem z 24 wrzesnia
1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Zwolniona warunkowo, przedterminowo z Fordonu 27 sierpnia
1951 r. [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01,
sygn. 8/1020, 8/1021 (akta procesowe Sr 233/48, t. І-ІІ), sygn. 8/981 (akta procesowe 197/48, t. І)].
Млzuкко

JAN, s. Grzegorza і Paraskewii z d. Sk6ratko, ur. 27 marca 1929 r.
w Turakach, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy
szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu, 14 sierpnia 1947 r. zamieszkal w osadzie
Plesno, gm. Maldyty, pow. mor~ski. Zatrzymany przez Bezpieczenstwo 18 marca 1948 r. pod zarzutem przynaleinoki do nielegalnej OUN zalozonej na terenie powiatu mor~skiego w 1947 r. przez ~ Andrzeja МЕDУКА. Mazurko mial
Ьус "prowidnykiem plac6wki [!] nr 2': czyli stanycznym w miejscu zamieszkania. Czlonkowie rzekomej organizacji (opr6cz Andrzeja Medyka) byli s~dzeni
przed WSR w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~ oskarienia byly przede
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wszystkim materialy uzyskane w sledztwie, ale podczas rozprawy S'}dowej zostaly one odwolane. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego,
tylko na podstawie samooskarien wymuszonych biciem w sledztwie, 10 sierpnia 1948 r. ро dwudniowym procesie, skazal Mazurk~ na kar~ 1О lat wi~zienia,
utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz
przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca
wojskowy pisal: "Oskariony Mazurko Jan do winy si~ nie przyznal і wyjasnil
[przed S'}dem], іе wprawdzie byl u niego w mieszkaniu Medyk, ktorego znal- z terenow wschodnich, jednak na tematy organizacyjne nie rozmawial z nim.
Z Medykiem rozmawial w obecno5ci swego ojca і tylko krotki czas - -. Skoro
zwaiy si~, іе Medyk przesluchany [w post~powaniu sledczym] w charakterze
swiadka na okolicznosc tej rozmowy potwierdza wyjasnienia oskarionego Mazurko - z uwagi na brak dowodow winy, naleiy post~powanie karne przeciwko
Mazurko Janowi umorzyc. Wspoloskarieni ~ KLISZ Wlodzimierz і ~ KLISZ
Roman rowniei zaprzeczaj(}, jakoby z oskarionym Mazurko rozmawiali na
tematy organizacyjne. W jego imieniu wobec braku dowodow winy wnosz~
о umorzenie post~powania і uniewinnienie go od zarzutu naleienia do nielegalnej organizacji': WSR w uzasadnieniu wyroku nawet nie wymienil nazwiska Mazurki. NSW jednakie uznal, іе skarga rewizyjna jest bezprzedmiotowa,
а wina Mazurki "ustalona zostala na rozprawie w sposob nie budz'}cy W'}tpliwo5ci" і postanowieniem z 26 listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn'} pozostawil
"bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Starania о ulaskawienie,
chociaiby ze wzgl~du na stan zdrowia (zob. Aneks, dok. 18), okazaly si~ bezskuteczne. Zadecydowala о tym opinia wladz Centralnego Wi~zienia Karnego
w Barczewie, w ktorej tak charakteryzowano Mazurk~: "jest wi~zniem niezdyscyplinowanym, do wladz przeloionych ustosunkowany niepozytywnie. Byl
zatrudniony w stolarni Dzialu Pracy; ze swych obowi'}zkow nie wywi'}zywal
si~ naleiycie, za со zostal usuni~ty z pracy. Ze wzgl~du na jego zly stosunek do
pracy oraz zle zachowanie si~ moina wnioskowac [!], іе і do ustroju Demokracji Ludowej [jest] wrogo ustosunkowany.-- wi~zien za popelnione swe czyny
skruchy nie wykazuje і wyrok uwaia za krzywdz'}cy. Powyisze fakty swiadczyc
mog'} о tym, іе w[yiej] [wymieniony] w niczym si~ nie wyroinil ani w zachowaniu si~, ani w pracy [і] na ulaskawienie nie zasluguje': Podobna w tonie byla
tei konkluzja opinii wystawionej przez komendanta OPW Bytom. Dopiero na
mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. wyrok zlagodzono do 6 lat
і 8 miesi~cy wi~zienia. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu, OPW
Bytom. Zwolniony 20 pazdziernika 1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111); IPN 01, sygn. 8/1037, 8/1038, 8/1039 (akta procesowe
Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn. 8/1150 (akta procesowe Sr 386/48)].

s. Dymitra і Anastazji z d. Solarz, ur. 10 listopada 1922 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W trakcie operacji ,,Wisla" zatrzymany і osadzony
w СОР w Jaworznie. Postanowieniem WPR w Krakowie 19 wrzesnia 1947 r.
sledztwo przeciwko niemu umorzono і zwolniono z obozu. Odnalazl rodzin~ przesiedlon<l na Warmi~ і zamieszkal w Woli Wilknickiej, pow. braniewski.
Ponownie zatrzymany 19 lutego 1948 r. w trakcie likwidacji rzekomego rejonu
braniewskiego OUN. Wolnosc odzyskal na podstawie decyzji WPR w Olsztynie z 16 czerwca 1948 r., kiedy to sledztwo przeciwko niemu umorzono z braku
jakichkolwiek przeslanek winy [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr48)].

MAZURKO ROMAN,

s. Grzegorza і Marii, ur. 5 pazdziernika 1915 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly
powszechnej. W 1938 r. odbyl sluzb~ wojskow<l w 4. Pulku Piechoty Legion6w.
Zolnierz Wrzesnia. Ро powrocie do rodzinnej wioski w 1940 r. wcielony do Armii Czerwonej (sluzyl w 177. Pul:ku Artylerii Lekkiej). Latem 1941 r. pulk zostal
rozbity, а Medyk dostal si~ do niewoli niemieckiej, sk<!d uciekl і jesieni<!1941 r.
powr6cH do Cetuli, gdzie zacz<ll pracowac wraz z zon<l Katarzyn<l (z d. Dubik)
w gospodarstwie nalei<lcym do jego ojca. Ро przesiedleniu zamieszkal і podj<!l
prac~ jako fornal w maj<!tku PNZ Gorlice [?], gm. Lubomino, pow.lidzbarski.
Zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo. Podj<!l
w6wczas pr6b~ ucieczki, w trakcie kt6rej zostal postrzelony. Leczony byl poCZ<!tkowo w ambulatorium wi~zienia w Olsztynie, а nast~pnie przetransportowany do olsztynskiego Szpitala-Polikliniki WUBP. Niewykluczone, іе nie tylko
rany postrzalowe nogi byly tego przyczyn<l. Sledztwo wznowiono na pocцtku
wrzesnia 1948 r. Akt oskarzenia sporz<ldzony przez Edwarda Pospiecha z Wydzialu Sledczego WUBP zarzucal Medykowi przynaleznosc pod ps. "Ryk" od
lipca 1945 r. do OUN і wypelnianie "z broni<l w r~ku" obowi<!zk6w charczowego: na terenie gminy Wi<!zownica (wsie Cetula, Turoki) zbieral trzykrotnie
zywnosc (chleb, kasz~, groch, kartofle) na potrzeby UPA, m.in. dla przybylego
zza linii Curzona oddzialu pod dow6dztwem "Bryla': Wiosn<l 1947 r. w Jaroslawiu na bazarze kupH za 2000 zl czysty blankiet zaswiadczenia о rejestracji
wojskowej sprzed 1939 r., kt6ry wypelnH na nazwisko Jan Zagrobelny і pod
tym nazwiskiem przeni6sl si~ pocz<ltkowo na teren powiatu szczecineckiego, gdzie przesiedlono jego kuzyna Jana Solpaka, а nast~pnie w lipcu 1947 r.
osiadl w Olsztynskiem. Szukaj<!c pracy, spotykal bylych mieszkanc6w powiatu jaroslawskiego. Те przypadkowe spotkania Bezpieczenstwo potraktowalo
jako "kontakty organizacyjne': Mial zatem Medyk, wedlug aktu oskarzenia,

м

MEDYK [MEDIK] ANDRZEJ,
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jako prowidnyk rejonu Mor~g przyst~pic do tworzenia struktur organizacyjnych OUN. W sldad rzekomej organizacji wchodzili: ---) Andrzej BuNкo, ---)
Wlodzimierz KLEPCZYK, ---) Stefan KLEPCZYK, ---) Grzegorz KLISZ, ---) Roman
KLISZ,---) Wlodzimierz KLISZ,---) Maria MACZUGA,---) Jan MAZURKO,---) Katarzyna 0ZANSКA, ---) Anna TEREBIENIEC. W ,,rozbiciu organizacji)) і sledztwie
,,szczegolnie wyroinili si{ funkcjonariusze PUBP w Mor~gu: Jan Wilczewski,
Fabian Maculewicz, Jerzy Krysiuk, Mieczyslaw Butkiewicz, Wlodzimierz K~
sicki. W rzeczywistoki о istnieniu organizacji і czlonkostwie w niej sami zainteresowani dowiedzieli si~ dopiero od sledczych UB. Wymuszone biciem oczekiwane zeznania staly si~ podstaw~ oskarien przed WSR. Poza wspomnian~
dziesi~tk~ ,,czlonkow)) mor~skiego OUN w materialach archiwalnych Bezpieczenstwa odnotowano takZe nazwiska, m.in. 14 osob sposrod ludnoki ukrainskiej z terenu Olsztynskiego, ktore mialy pozostawac w kr~gu zainteresowan
UB. Brak jest jednakZe bezposrednich informacji dotycz~cych zatrzymania,
aresztowania czy postawienia ich w stan oskarienia. Byly to: Katarzyna Cymbalista (,,mloda dziewczyna, lat 22, na sluibie u soltysa w Кrolewskiej Wsi)),
l~czniczka), Maria Bochno, Maria Gic (,,krawcowa, jest l~czniczk~ pomi~dzy
Maldytami а Krolewska Wsi~'), Stefania Gic, Stefania Bala [Bala], Anastazja
Gawan, Katarzyna Klisz, Wasyl Sk6ratko, Maria Bunko, Grzegorz Mazurko,
Mikolaj Gnes, Pelagia Kaczor, Jan Gawan, Julia Gawan. W procesie Medyka
przed WSR swiadkami oskarienia byli wczesniej skazani rzekomi czlonkowie
mor~skiego OUN. Ale kiedy ich s~dzono w sierpniu 1948 r., to prokurator wojskowy stanowczo sprzeciwil si~ wnioskom obroncow о powolanie Medyka na
swiadka obrony. S~d pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego,
wbrew oczywistym faktom, nie przyj~l do wiadomosci wyjasnien zloionych
podczas rozprawy (Medyk przyznal si~ jedynie do zbierania w Jaroslawskiem
iywnoki dla oddzialu UPA, poslugiwania si~ nieprawdziwym dokumentem
toisamoki oraz przypadkowych spotkan z bylymi mieszkancami Cetuli}, nie
uwzgl~dnil tei faktu, іі niektorzy swiadkowie oskarzenia przed S~dem odwolywali w cz~ki zeznania zlozone w sledztwie jako ,,nie polegaj~ce na prawdzie,
gdyi byly wymuszone)) - jak enigmatycznie zapisano w protokole rozprawy
glOwnej. І choc z braku dowodow upadl glOwny zarzut: organizacja struktur
OUN na terenie powiatu mor~skiego, to 10 pazdziernika 1948~. S~d uznal
Medyka za winnego pozostalych zarzucanych mu przez prokuratora czynow
(w wyroku pomini~to milczeniem zarzut oskarienia о organizowanie rejonu
OUN Mor~g) і orzeld wobec niego l~czn~ kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat і przepadek mienia
na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~
rewizyjn~ pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia)), а wyrok WSR utrzymal w mocy.

Na nic zdaly si~ prosby о lask~ kierowane do Prezydenta RP (zob. Aneks, dok.
16). Dopiero 2 marca 1954 r. WSR zastosowal wobec Medyka przepisy ustawy
amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzil do 9 lat, z utrzymaniem kar dodatkowych, z tym ze ,,jezeli kara przepadku mienia nie zostala
dotychczas wykonana- nie podlega ona wykonaniu': W zmieniaj~cej si~ aurze politycznej WSR na posiedzeniu niejawnym 29 grudnia 1954 r. na wniosek
WPR orzekl warunkowe, przedterminowe zwolnienie Medyka. Wi~ziony byl
w Olsztynie і Barczewie. Wolnosc odzyskal ЗО grudnia 1954 r. [IPN Ві, sygn.
065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111 ); IPN 01, sygn. 8/1150 (akta procesowe Sr 386/48); sygn. 8/1037, 8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ);
Halagida, Czlonkowie].
Jana і Anny Z d. Krupka, ur. 20 stycznia
1928 r. w Czerwonej Woli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. W 1929 r. stracila ojca, odt~d wychowaniem jej zajmowala si~ tylko matka. Od 1941 r. w ramach niemieckiej sluzby
budowlanej (Baudienst) pracowala jako robotnica lesna (karczowanie por~b,
sadzenie lasu, okorowanie ki~tych sosen). W marcu 1944 r. wyslana zostala
do kopania okopow. Ро zaj~ciu Jaroslawskiego przez Armi~ Czerwon~ wrocila
do domu і pracowala wraz z matk~ w swoim niewielkim, poltorahektarowym
gospodarstwie. W kwietniu 1945 r. ich zabudowania zostaly spalone. W czerwcu 1947 r. ро przesiedleniu zamieszkaly w Lukcie, pow. ostrodzki, gdzie matka
wynajmowala si~ u gospodarzy do prac polowych, zas ona zostala sluz~c~. Ро
roku zatrudnila si~ w prywatnym tartaku jako urz~dniczka, podj~la nauk~ na
wieczorowym kursie doksztakaj~cym, со pozwolilo na uzyskanie swiadectwa
ukonczenia szkoly powszechnej. Zatrzymana zostala przez funkcjonariuszy
WUBP 1О listopada 1950 r. Zanim jeszcze akt oskarzenia trafil do S~du, а ten
orzekl о winie, to oficer sledczy WUBP w "charakterystyce osoby" (traktowanej takie jako dowod oskarzenia) przes~dzal о wszystkim, pisal bowiem о niej:
"winna Ьус wyeliminowana ze spoleczenstwa jako jednostka szkodliwa, ktora
nie zasluzyla na powszechne uznanie pozytywnej obywatelki". Akt oskarzenia
zarzucal jej, iz od lata 1945 r. dobrowolnie, jako sympatyczka organizacji UPA,
udzielala jej-- czlonkom ротосу zywnokiowej, zbierala dla nich odziez. Poza
tym znala czЇonkow UPA, а z niektorymi "nawet utrzymywala zaprzyjaznione
stosunki kolezenskie': Ро przesiedleniu zas "byla w porozumieniu z czlonkami
bandy UPA d~z~cej do oderwania przemoc~ poludniowo-wschodniej cz~ki
terytorium Panstwa Polskiego"; "utrzymywala konspiracyjne kontakty z ludzmi pochodцcymi z pow. jaroslawskiego': m.in. ze ~ Stefani~ Sк6RATKO, Michalem Bochno ps. "KrutianeC': z ktorym "miala zamiar przedostac si~ przez
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granic~

do strefy amerykanskiej Niemiec Zachodnich" і w tym celu pojechala z nim аі do Nowej Rudy w wojewodztwie wroclawskim, ale zrezygnowala
z wyjazdu і powrocila do Lukty. І wreszcie Meszko, spotykajctc si~ ze swojct znajomct ~ Katarzynct BEREZ~, "dowiedziala si~, іе brat tejie, niejaki Michal Terebieniec, czlonek bandy UPA ukrywa si~ і potrzebuje dokumentow". Na prosb~
Berezy obiecala pomoc w wyrobieniu falszywych dokumentow, ale odstctpila
od tego. Rozprawa przed WSR ze wzgl~du na niestawienie si~ swiadkow oskarienia byla dwukrotnie odraczana. Ostatecznie proces rozpoczctl si~ 20 sierpnia
1951 r. Przed Sctdem zaprzeczyla, Ьу dawala czlonkom UPA maslo, skoro same
z matkct nie mialy. Matka jedynie, і przeciei nie dobrowolnie, dawala chleb
і jajka. Przyznala, іе spotykala si~ "z ludzmi z pow. jaroslawskiego", ale jak wyjasniala, nie miala swiadomosci, Ьу Michal Bochno byl czlonkiem UPA, а poza
tym traktowala go jak narzeczonego і kiedy ten zamierzal przez zielonct granice
opu5cic Polsk~, to jedynie go odprowadzala, dlatego pojechala z nim pocictgiem
do Nowej Rudy аі pod granic~ z Czechoslowacjct. Ale sama nie miala zamiaru
opuszczac Polski. Przyznala si~ takie do kontaktow przed styczniem 1948 r.
ze Stefanict Skoratko, ale to byla nieco od niej starsza koleianka, ktora zaprosila jct w go5cin~. Nie widziala w tym niczego zlego. Potwierdzila tei, іе znala
jeszcze z Czerwonej Woli Wladyslawa Flisa ps. "Jurko': czlonka UPA, ktory
latem 1948 r. odwiedzil jct w Lukcie і naklanial do ucieczki z Polski do strefy
amerykanskiej Niemiec. Odmowila, nie zamierzala bowiem pozostawiac matki
samej. 23 sierpnia 1951 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Karola Ratajczaka
uniewinnil jct od zarzutu udzielania ротосу iywno5ciowej czlonkom UPA na
terenie powiatu jaroslawskiego, ale jednoczesnie uznal za winnct tego, іе majctc
wiarygodnct wiadomosc о czlonkach nielegalnej organizacji UPA, przebywala
w ich towarzystwie і "nie zawiadomila о tym natychmiast wladzy powolanej do
5cigania przest~pstw': Wyrok brzmial: Зlata bezwzgl~dnego pozbawienia wolno5ci. NSW postanowieniem z 17 wrzesnia 1951 r. skarg~ rewizyjnct pozostawil
"bez uwzgl~dnienia" і wyrok utrzymal w mocy. 15 grudnia 1952 r. WSR, stosujctc przepisy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r., zlagodzil kar~ wi~zienia
о polow~ і zarzctdzil niezwloczne wypuszczenie Meszki na wolnosc. Z Fordonu
zwolniona zostala 20 grudnia 1952 r. [IPN 01, sygn. 8/1846 (akta procesowe
Sr 138/51)].

s. Piotra і Anny Z d. lwacha, ur.
15 sierpnia 1912 r. w Przemyslowie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; bez
formalnego wyksztalcenia. Od pi~tnastego roku іусіа pracowal jako robotnik
rolny w okolicznych majcttkach. Przed przesiedleniem mieszkal we wsi Hulcze, pow. hrubieszowski. Od lipca 1947 r. we wsi Muntowo, pow. mrctgowski,
MOSTENIEC (MUSTENIEC) GRZEGORZ,
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gdzie prowadzH szekiohektarowe gospodarstwo rolne. Rano З stycznia 1948 r.
do jego gospodarstwa przybyla dziewi~cioosobowa grupa uzbrojonych upowcow. Wsrod nich byl znany mu z poprzedniego miejsca zamieszkania, pracuj~cy w tamtejszym dworze, szewc Wlodzimierz Melnyczuk ps. "Jasen': Kwateruj~cych u Mostenca upowcow zaskoczyla czterdziestopi~cioosobowa grupa
operacyjna UB, МО і zolnierzy z 54. Pulku Piechoty. W wyniku walki zgin~lo
oprocz ~~Jasenia" szekiu Ukraincow: Tymoteusz Hawalko ps. "Szepel", "Blakytnyj': Slawomir Parfoma ps. "Krywonis': "Zajczyk': "Zaporozec" і "Wirnyj".
Dwom osobom udalo si~ przerwac okr~zenie і zbiec. Byli to Grzegorz Fiedura
ps. "Kuczeriawyj" і "Lys" (NN). Z grupy operacyjnej zgin~li szeregowi milicjanci z КР МО w Mr~gowie: Stanislaw Czyzewski (ur. 1919) і Boleslaw Krawczynski (ur. 1921). Zdobycz~ Bezpieczenstwa staly si~ m.in.: r~czny karabin
maszynowy z 7 magazynkami, З pistolety maszynowe, З karabiny "Mauser':
З pistolety, 5 polowych toporow wojskowych і 258 sztuk amunicji. Mosteniec
zostal zatrzymany (zob. Aneks, dok. 1) і ро wst~pnym przesluchaniu przetransportowany do aresztu WUBP w Olsztynie. Sledztwo prowadzil Celestyn Nawrocki і on tez ро trzech miesi~cach, 7 kwietnia 1948 r., dysponuj~c jedynie
zeznaniami Mostenca, sporz~dzil akt oskarzenia. Nie bylo ani swiadkow, ani
dowodow rzeczowych. WSR pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego
uznal go za winnego m.in. udzielenia czynnej ротосу uzbrojonym czlonkom
nielegalnej organizacji UPA: "dal im kwater~ w swoim domu oraz przyj~l sniadaniem, а ponadto udzieШ wyjasnien odnosnie Wojska Polskiego na tamtejszym terenie". 26 kwietnia 1948 r. skazal Mostenca na kar~ 1О lat wi~zienia,
utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz
przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW skarg~ rewizyjn~ pozostawil
"bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal bez zmian. Starania zony Stefanii
о zlagodzenie wyroku (zob. Aneks, dok. 9) pozostawiono "bez dalszego biegu".
Zawazyly na tym przede wszystkim opinie wladz wi~ziennych, wedlug ktorych
Mosteniec na ulaskawienie nie zaslugiwal, bowiem byl"malo zdyscyplinowany, do ustroju Demokracji Ludowej jak і wladz wi~ziennych wrogo ustosunkowany. Wymiar kary, jaki S~d nan nalozyl, uwaza za wysoki і krzywdz~cy':
Dopiero na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia
wolnoki zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie,
OPW Dymitrow, OPW Bytom і OPW Jelcz, sk~d zostal warunkowo, przedterminowo zwolniony 18 kwietnia 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/939 (akta procesowe
Sr 138/48); Halagida, Czlonkowie; Halagida, Prowokacja; Halagida, Ukraincy;
Hrywna; Lukaszewicz, О nowq Polskf; Informator, s. 265. W literaturze akcja
UB w Muntowie datowana jest na 2 stycznia, zamiast na З stycznia].
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MozoL PIOTR, s. Andrzeja і Paraskewii z d. Zadrozna, ur. 13 czerwca 1910 r.
w Dzikowie Nowym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
8 klas gimnazjum. W okresie okupacji niemieckiej pracowal w BHgoraju (19421943) w niemieckim Urz~dzie Pracy (Arbeitsamt) jako pracownik pomocniczy
w referacie kontroli і spisu ludnosci. Potem, od marca 1943 r. w Rawie Ruskiej
w Ukrainskim Komitecie Pomocy. Przed przesiedleniem mieszkal we wsi Krzywowierzba, pow. wlodawski. Ро przesiedleniu, od 12 czerwca 1947 r. prowadzH
wraz zon~ Mari~ (z d. Januszewska) dziewi~ciohektarowe gospodarstwo rolne
we wsi Rozaniec, pow. braniewski. Jednoczesnie od grudnia 1947 r. zatrudniony byl w Referacie Podatkowym w Zarцdzie Gminy Pieni~zno. Zatrzymany
18lutego 1948 r. jako podejrzany о podj~cie dzialan zmierzaj~cych do powolania rejonu OUN obejmuj~cego powiat braniewski. Pierwszym kuszczem mial
Ьус kuszcz ~ Michala OLCHY, obejmuj~cy gminy Lelkowo і Pieni~zno. Akt
oskarzenia zarzucal Mozolowi "czynny udzial w nielegalnej organizacji UPA"
na terenie powiatow wlodawskiego і braniewskiego: "udzielal swego mieszkania na zebrania konspiracyjne - - ktore sam organizowal, bior~c w nich rowniez udzial': Mial uzywac ps. "Bida': Postawiony przed WSR nie przyznal si~ do
winy, odwolal wyjasnienia zlozone w sledztwie jako wymuszone "pod presj~':
Na dowod tego oskarzony - jak zanotowano w protokole rozprawy glOwnej okazal "blizny na glowie, ktore pozostaly ро biciu w czasie sledztwa". І dodawal:
"w sledztwie, w czasie przesluchiwania mnie, przyprowadzili dziecko licz~ce lat
10, ktore na zapytanie przesluchuj~cego potwierdzalo fakty, со do mej przynalezno5ci do bandy UPX: WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 11 sierpnia 1948 r., nie uwzgl~dniaj~c wyjasnien oskarzonego, nie reaguj~c
na ujawnione fakty maltretowania w sledztwie, а takie odmawiaj~c Mozolowi prawa powolania swiadkow odwodowych, przyj~l za wiarygodne zeznania dwuznacznego swiadka і wymuszone w sledztwie torturami wyjasnienia,
uznal go za winnego і skazal na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 26 pazdziernika 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Slane
do wladz supliki wskazuj~ce na niesprawiedliwosc wyroku pozostawaly "bez
biegu". Dopiero na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~
pozbawienia wolnoki zlagodzono о 1/3, tj. do 6lat і 8 miesi~cy. Mozol wi~zio
ny byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Jelcz, sk~d warunkowo, przedterminowo
zwolniony zostal 1 maja 1954 r. [JPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn. 8/1067 (akta procesowe Sr 283/48)].

s. Piotra і Paraskewii Z d. Pilsudko, ur. 20 wrzesnia
1895 r. we wsi Wyzl6w, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Ро przesiedleniu wraz z zon~
Zofi~ (z d. Wojtowicz) mieszkal w Ignalinie, pow. lidzbarski, gdzie prowadzil
dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 10 lutego 1949 r. przez
funkcjonariuszy МО. Wraz z ---; Janem BoRODIJEM postawiony zostal w stan
oskarzenia przed WSR. Prokurator zarzucal Muzyczukowi, iz "udzielil ротосу
zwi~zkowi maj~cemu na celu zbrodni~': przez to, ze obiecal za kwot~ 20 dolarow amerykanskich wyrobic falszywe dokumenty (tymczasowe zaswiadczenie
tozsamo5ci, kart~ rejestracyjn~ RКЦ odcinki zameldowania si~ і wymeldowania) dla Bazylego Zbrozka ps. "Zenko': czlonka UPA. Mial przy tym doskonale wiedziec, ze Zbrozek ukrywal si~ przed odpowiedzialno5ci~ karn~ u
swojej matki. Tak wlasnie mowil w sledztwie. Na rozprawie przed WSR jednak odwolal te wyjas~ienia jako wymuszone ("podczas przesluchania bylem
bity і musialem tak zeznawaC'). І twierdzil, ze nic nie wiedzial, Ьу Zbrozek byl
czlonkiem UPA. Uwierzyt w slowa Julii Zbrozek, ze jej syn pragnie zerwac znajomosc z dziewczyn~, ktora jest z nim w ci~zy. Nie tylko nie chcial si~ z ni~
zenic, ale postanowil wyjechac na drugi kraniec Polski, do Szczecina і zatrzec
wszelkie slady, Ьу ta go nie odnalazla. Muzyczuk postanowil "dorobiC': а ze
dobrze znal urz~dnika Zarчdu Gminy w Runowie, pow. lidzbarski, zaoferowal
pomoc w wyrobieniu falszywych dokumentow za 20 dolarow amerykanskich.
Z kwoty tej zatrzymal polow~, а polow~ dal urz~dnikowi wraz z nowymi danymi personalnymi і fotografi~ Zbrozka. Urz~dnik со prawda pieni~dze і Zlecenie" przyj~l, ale о wszystkim poinformowal МО. S~d pod przewodnictwem
por. Karola Ratajczaka ЗО maja 1949 r. uznal Muzyczuka za winnego і skazal na
kar~ 2 lat wi~zienia. Skargi rewizyjne zlozyli zarowno obronca, jak і WPR, ten
ostatni zarzucal"bezzasadn~ zmian~ kwalifikacji przest~pstwa: а takie bezzasadne przyj~cie za prawdziwe wyjasnien zlozonych w trakcie rozprawy, nie
daj~c wiary "zeznaniom zlozonym w toku sledztwa". NSW postanowieniem
z 19 pazdziernika 1949 r. wyrok uchylil і spraw~ przekazal do ponownego rozpatrzenia. Tym razem skladowi orzekaj~cemu przewodniczyl por. Alojzy Majewski, ktory 14 grudnia 1949 r. skazal Muzyczuka na kar~ 7 lat pozbawienia
wolno5ci. NSW postanowieniem z 10 maja 1950 r. wyrok utrzymal w mocy,
а skarg~ rewizyjn~ obroncy pozostawil "bez uwzgl~dnienia': WSR 15 maja
1953 r., stosuj~c przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r., kar~ wi~
zienia zlagodzil do 4lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie і Bartoszycach, sk~d zostal zwolniony 11 pazdziernika 1953 r. [JPN 01, sygn. 8/1469
(akta procesowe Sr 372/49)].
MUZYCZUK DANIEL,
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Mieczyslawa і Marii z d. Duda, ur. 27 sierpnia 1926 r. w Mycowie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Robotnica rolna. Ро przesiedleniu w sierpniu 1947 r. na Poтorze
Zachodnie тieszkala wraz z rodzicaтi w Piastowie, pow. drawski. Zatrzyтana
29 lutego 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Drawsk, przekazana do dyspozycji WUBP Olsztyn. Akt oskarienia zarzucal jej udzielanie czynnej ротосу
czlonkoт UPA: od grudnia 1947 do lutego 1948 r. "trzykrotnie przyjeidiala do
ukrywaj~cego si~ w tут czasie we wsi Kurki, pow. Ostr6da [u --; Jana KLuczкowsКIEGO] czlonka nie[legalnej] or[ganizacji] UPA, ps. ))Kwitka«, а w lutyт
1948 r. сеlет ulatwienia ти przejazdu do swego doтu we wsi Piast6w і ukrycia go tат przed wladzaтi, przywiozla ти dokuтenty - - przy ротосу kt6rych wyjechali razeт do Drawska, woj. Szczecin". Przed WSR nie przyznala si~
do zarzucanych czyn6w і wyjasnHa, іе jeszcze przed przesiedlenieт poznala тlodego т~iczyzn~, przedstawiaj~cego si~ jako Jan Leszczynski, і kt6rego
z czaseт traktowala jako narzeczonego. Nie wiedziala, іе byl on czlonkieт
UPA. Ро otrzyтaniu w grudniu 1947 r. listu od niego przyjechala do Kurek
і tu, u rodziny Kluczkowskich, spotykala si~ z nіт. Niczego nie byla swiadoтa,
Ьоwіет "Kwitka" twierdzH, іе pracuje w gospodarstwie Kluczkowskich jako
parobek. WSR pod przewodnictweт kpt. Kaziтierza Nizio-Narskiego zтienH
kwalifikacj~ prawn~ czynu zarzucanego w akcie oskarienia і uznal Nazar za
winn~ niedoniesienia "wladzoт powolanyт do kigania przest~pstw" о ukrywaniu si~ czlonk6w nielegalnej organizacji UPA і za to 25 czerwca 1948 r. skazal j~ na kar~ wi~zienia przez rok. Calosc kary odcierpiala [JPN 01, sygn. 8/ І О 19
(akta procesowe Sr 232/48)].
NIEPRZYJ SzvмoN,
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s. Bazylego і Zofii z d. Myszkowska, ur. 1 wrzesnia 1925 r.
w Wasylowie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly
powszechnej. Robotnik rolny. Ро sтierci obojga rodzic6w, w wieku dwunastu
lat pracowal wraz z siostr~ Mokren~ na niespelna hektarowyт gospodarstwie
rolnym, ale tei najтowal si~ u bogatszych gospodarzy do prac rolnych. Od
jesieni 1946 r. s~siad Nieprzyja staniczny Andrzej Gnidyk zacцl wyslugiwac
si~ nіт przy zbieraniu daniny na rzecz oddzial6w UPA. Trwalo to do wiosny
1947 r. Ро rozpocz~ciu operacji ,Wisla" ukrywal si~- "koczowal ро stodolach
і stogach sloтy': Gdy zdobyl dokuтenty na nazwisko Czeslaw Swidnicki,
w pazdzierniku 1947 r. wyjechal w Szczecinskie, gdzie pracowal dorywczo, Ьо
brak dokuтent6w takich jak zaswiadczenie z poprzedniego тiejsca pracy, czy
potwierdzenie zaтeldowania unieтoiliwialo podj~cie stalego zatrudnienia.
W lipcu 1948 r. uzyskal za sowit~ oplat~ nowy dokuтent toisaтoki na nazwisko Czeslaw Orzechowski. Przeni6sl si~ na Dolny Sl~sk, pracowal т.іn. we

Wroclawiu і Olesnicy. 24lutego 1950 r. przyjechal do Leknicy, pow. k~trzyn
ski, gdzie zatrzymal si~ u Anny Borowik. Nast~pnego dnia, 25 lutego, zostal
zatrzymany przez funkcjonariuszy МО і przekazany do WUBP w Olsztynie.
W sledztwie opowiedzial swoj'l histori~, со stalo si~ podstaw'l aktu oskarzenia
і postawienia przed WSR. S'ld pod przewodnictwem mjr. Romana Abramowicza 31 sierpnia 1950 r. skazal Nieprzyja na kar~ 12lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada
1952 r. zlagodzono kar~ wi~zienia do lat 8. Nieprzyj wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Plocku, s~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal
23 marca 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1621 (akta procesowe Sr 190/50)].
NIEZNAJKO JAROSI.AW, s. Grzegorza і Anny z d. Zolyniak, ur. 24 maja 1913 r.
w Manasterzu, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy
szkoly powszechnej. Stolarz. Cal'l jego rodzin~ wysiedlono do ZSRR, w Polsce
pozostal sam. W polowie marca 1945 r. zostal zabrany z rodzinnego domu przez
boj6wk~ Sluzby Bezpeky OUN і wcielony do kwateruj'lcego w lesie mi~dzy
wsiami Radawa а Manasterz, Іісцсеgо siedemnakie os6b, kuszczu Jana Кruby
ps. ,Wedmid': Otrzymal ps. "Buk': Ро przeszkoleniu wojskowym uczestniczyl
w prowadzonych przez rojowego "Кruka" wykladach і pogadankach politycznych na temat cel6w і zadan UPA. Budowal schrony mieszkalne і magazyny
zywnokiowe. Uczestniczyl takZe w zbieraniu na potrzeby sotni "Kalynowycza"
kontyngentu zywnokiowego (chleba, masla, sloniny, jaj, zboia, kartofli, а takze bydla) od mieszkanc6w gminy Wi'lzownica. Od stycznia do jesieni 1946 r.
pelnil funkcj~ l'lcznika mi~dzy kuszczem "Rama" а prowidem Rejonu 11 Okr~
gu "Baturyn': W pazdzierniku 1946 r. uczestniczyl w potyczce z pododdzialem
WP. Od tej pory, ze wzgl~du na nasilenie operacji WP, nie podejmowano dzialan ofensywnych, gl6wnym celem bylo przetrwanie. W marcu 1947 r. oddzial
zostal rozwi'lzany. Nieznajko wraz ze wsp6ltowarzyszami: "Berez~: "Holubem"
і "W'itrom" ukrywal si~ w lesie do czerwca 1947 r. Ротосу zywnokiowej udzielali im znajomi z Manasterza, Mielnik, m.in. ~ Stefania FLIS, z kt6r'l Nieznajko
sympatyzowal. W polowie czerwca w Jaroslawiu cala tr6jka za kwot~ 15 ООО zl
zdobyla falszywe dokumenty pozwalaj'lce zalegalizowac si~ і podj'lc nowe, cywilne zycie. Nieznajko od tej pory poslugiwal si~ dokumentami na nazwisko
Jan Gol'lb. Mieszkal w Jaroslawiu, podejmuj'lc r6zne prace dorywcze. 4 pazdziernika 1947 r. przyjechal na Mazury. Nie mial stalego miejsca zamieszkania,
pracowal jako stolarz w Milkach і Staswinach. Odwiedzal kolejno znajomych
z Jaroslawskiego, m.in. ~ Aleksandra BOJARSКIEGO w Skomacku Malym, pow.
gizycki, і S. Flis6wn~ \V Marcinowej Woli, pow. gizycki, z kt6r'l nawi'lzal zazyle
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stosunki і w grudniu 1947 r. zamieszkal u niej. Szukaj'lc pracy, trafil do Rydzewa, gdzie---) Roman SAWUІ:.A prowadzil stolarni~. Tam tez 1 stycznia 1948 r.
zostal zatrzymany przez funkcjonariuszy UB. Noc'l z 10 na 11 stycznia Nieznajko wraz ze wspolaresztantem Dymitrem Skoratko zbiegli z aresztu gizyckiego
PUBP. Mimo іе WPR rozeslal za nimi listy goncze, to przez kilka miesi~cy
Nieznajko pozostawal na wolnoki. Do kwietnia 1948 r. bl'lkal si~ ро wsiach
Olsztynskiego, kradn'lc zywnosc і nocuj'lc w stodolach bez wiedzy gospodarzy.
w polowie kwietnia wyczerpany CiClgl'l ucieczk'l zwrocH si~ do Stefanii Flis)
u ktorej znalazl pomoc і ukrywal si~ do czerwca 1948 r. Na skutek denuncjacji zatrzymany 11 czerwca 1948 r. Oskarzony zostal о przynaleznosc do UPA)
nielegalne posiadanie broni) dokonywanie zamachow na zolnierzy WP) posiadanie і uzywanie falszywych dokumentow oraz ucieczk~ z aresztu. WSR pod
przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 4 wrzesnia 1948 r. skazal Nieznajk~ na kar~ dozywotniego wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 22 grudnia 1948 r. z urz~du zmienil wyrok WSR przez
zlagodzenie kary wi~zienia do lat 15 і utraty praw do 5 lat. Starania Nieznajki
о przedterminowe zwolnienie odrzucano z powodu negatywnych opinii wladz
wi~ziennych. Naczelnik wi~zienia w Sieradzu w lipcu 1954 r. pisal о nim: ,,karany dyscyplinarnie byl 7 razy za rozne przewinienia. Zachowaniem swym
ujemnie wplywa na otoczenie. Do administracji wi~ziennej malo zdyscyplinowany. Z ogolnej obserwacji і przeprowadzonych rozmow jawnej wrogoki
do Polski Ludowej nie stwierdzono. - - z pracy mu powierzonej wywi'lzuje si~
slabo і specjalnie nie wyroznia si~ w niczym, а ma moznosc wyroznienia si~
sumienn'l і gorliw'l prac'l. W zwi'lzku z powyiszym administracja tut[ejszego]
wi~zienia nie popiera prosby wi~inia о przedterminowe zwolnienie': Na mocy
ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny
29 maja 1956 r. zlagodzil kar~ wi~zienia о 1/3) tj. do 10 lat, а kar~ utraty praw
do 2 lat. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Sieradzu. 25 kwietnia 1957 r.
udzielono mu szekiomiesi~cznej przerwy w odbywaniu kary. Do wi~zienia juz
nie wrocil, bowiem na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego
SN w Warszawie w Izbie Karnej 25lipca 1957 r. uchylH orzeczone w 1948 r. wobec Nieznajki wyroki, wymierzyl now'l kar~ l'lczn'l (5 lat pozbawienia wolno5ci
wraz z utrat'l praw publicznych przez 2lata і 6 miesi~cy)~ zaliczaj'lc okresy tymczasowego aresztowania і dotychczas odbytej kary [JPN Ol, sygn. 8/1101 (akta
procesowe Sr 322/48); sygn. 8/865 (akta procesowe Sr 45/48); sygn. 8/872 (akta
procesowe Sr 52/48)].

Nоwлк МІСНАІ..,

s. Michala і Anastazji z d. Kwasniewska, ur. 10 listopada
1919 r. w Czerwonej Woli, pow. jaroslawsk.i, w rodzinie chlopsk.iej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Od maja 1941 r. sluzyl w Armii
Czerwonej. Ро lipcu 1941 r., k.iedy jego pulk poszedl w rozsypk~, powrocil do
rodzinnej wsi. Zabrany na roboty przymusowe do Rzeszy, pracowal w Sudetach do wiosny 1945 r. W maju 1945 r. wcielony zostal ponownie do Armii
Czerwonej. W grudniu 1945 r. zdemobilizowany wr6cil w rodzinne strony. Ро
przesiedleniu w czerwcu 1947 r. wraz z zon~ Katarzyn~ (z d. Warzocha) mieszkal we wsi Slup, pow. braniewsk.i. Jego s~siadem byl ~ Michal OLCHA, kt6ry
mial naldonic go w styczniu 1948 r. do wst~pienia do nielegalnej organizacji.
Zatrzymany przez funkcjonariuszy UB 13lutego 1948 r. S~dzony byl w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewsk.iego rejonu OUN. Przed WSR
stanowczo zaprzeczyt, Ьу nalezal do jak.iejkolwiek organizacji czy tei k.iedykolwiek uczestniczyl w konspiracyjnym zebraniu nielegalnej organizacji. Odwolal
tei wymuszone biciem wyjasnienia zlozone w sledztwie: "bylem bity і m6wilem, jak kazali". S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyck.iego uznal
jednakie wyjasnienia te za klamliwe, а win~ udowodnion~ na podstawie wyjasnien zlozonych w sledztwie. 31 sierpnia 1948 r. skazal Nowaka na kar~ 10 lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelsk.ich praw honorowych przez
2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej
obronca wojskowy podnosil brak dowod6w winy Nowaka і wnosil о jego uniewinnienie. NSW jednakze postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia" і wyrok WSR utrzymal bez zmian. Jak bowiem argumentowal: skazany w sledztwie przyznal si~ do zarzucanych czyn6w.
NSW nie uwzgl~dnil natomiast faktu, iz Nowak byl w sledztwie bity, іе w toku
rozprawy odwolal wyjasnienia zlozone przed oficerami sledczymi UB. Na
mocy amnestii z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzono do
бlat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha,
Wroclawiu і Koronowie, s~d zwolniony zostal przedterminowo 27 listopada
1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn.
811040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
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Nowosлo GRZEGORZ, s. Dymitra і Marii z d. Kolega, ur. 13 pazdziernika

1927 r. w Dyniskach, pow. rawsk.i, w rodzinie chlopsk.iej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Jego ojciec wyemigrowal do Ameryk.i za chlebem і wszelki slad ро nim zagin~l. Matka Maria Nowosad samodzielnie wychowywala
Grzegorza. W latach wojny dziesi~c os6b z jej polsk.iej rodziny ponioslo smierc
z r~k nacjonalist6w ukrainsk.ich. А mimo to Nowosad w listopadzie 1944 r.
jako siedemnastolatek zostal czlonkiem OUN. W kuszczu "Dynisk.im" (kusz-
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czowymi byli kolejno: Marko Kowalyk, Leon Kowalyk і Teodor Kluczkowski)
wyst~powal pod ps. "Sokit': pelnH funkcj~ l~cznika. Bral udzial z broni~ w r~ku
w akcjach bojowych (w marcu 1946 r. kolo Uhnowa na funkcjonariuszy МО,
kolo Lubyczy Kr6lewskiej na grup~ operacyjn~ WP). Jesieni~ 1946 r. porzucil
organizacj~, wyjechal na Dolny Sl~sk. W Gluszycy, pow. walbrzyski, pracowal
jako robotnik rolny do sierpnia 1948 r. Ро odnalezieniu matki, kt6ra zostala
przesiedlona do Lamkowa, pow. olsztynski, zamieszkal w Olsztynie і pracowal jako czeladnik krawiecki. 18 lutego 1949 r. zostal zatrzymany і osadzony
w areszcie WUBP, sk~d 28 marca podj~l nieudan~ pr6b~ ucieczki. WSR pod
przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa ЗО maja 1949 r. skazal Nowosada na
kar~ l~czn~ doiywotniego wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
Suplika w obronie Nowosada bylych mieszkanc6w Dynisk, przesiedlonych do
podolsztynskiego Lamkowa, pozostala bez odzewu. Ten sam los spotkal prosb~ skierowan~ miesi~c p6zniej do Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP - teraz
swoiste swiadectwo moralnoki dawali Nowosadowi nie tylko przesiedlency
z Lamkowa, ale takie z Gluszyc (w sumie pi~cdziesi~t podpis6w). NSW postanowieniem z 25 pazdziernika 1949 r. skarg~ rewizyjn~ obroncy pozostawH
"bez uwzgl~dnienia"; zmienH со prawda kwalifikacj~ prawn~ zarzucanych czyn6w, ale wyrok WSR utrzymal w mocy. Matka nie ustawala w walce о wolnosc
syna. Slala blagalne prosby wsz~dzie, gdzie tylko tlita si~ iskierka nadziei na
popraw~ los6w syna. Na skutek wniosku rewizyjnego NPW Zgromadzenie S~
dzi6w NSW postanowieniem z 8 wrzesnia 1954 r. zmienHo wyrok z 1949 r.
Poprawiaj~c kwalifikacj~ prawn~ czyn6w zarzucanych Nowosadowi, zlagodzilo kar~ l~czn~ pozbawienia wolno5ci do lat 15. Na mocy ustawy amnestyjnej
z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny (z udzialem s~
dziego SW Oswalda Sznepfa, tego samego, kt6ry przed laty orzekt drakonski
wyrok WSR) zlagodzil wszystkie kary pierwiastkowe і orzekt now~ kar~ l~czn~:
8 lat wi~zienia z utrat~ praw przez З lata. Nowosad wi~ziony ЬуІ w Olsztynie,
Barczewie і Raciborzu, sk~d zwolniony zostal 18lutego 1957 r. [IPN 01, sygn.
8/1320 (akta procesowe Sr 164/49)].
NowosAD }AN, s. Jana і Ksawerii z d. Dumko, ur. 2 grudnia
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192З r. we wsi
Zniatyn, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkal we wsi W~
i6wka, pow. giiycki, gdzie pomagal ojczymowi prowadzic dziesi~ciohektarowe
gospodarstwo rolne. 4 kwietnia 1949 r. zostal tymczasowo aresztowany przez
funkcjonariuszy PUBP Giiycko і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictwem mjr. Romana Abramowicza uznal Nowosada za winnego udzielania

we wsi Zniatyn pomocyczlonkom UPA (od wiosny 1946 r. na polecenie Leona
Bladowskiego ps. "Siryj" sprzedawal ulotki-cegielki ,,о treki antypanstwowej
wj~zyku ukrainskim", а pieniёJdze przekazywal Bladowskiemu; na polecenie tegoz zbieral od gospodarzy Zniatyna kontyngent zbozowy na potrzeby oddzial6w UPA; ponadto nielegalnie przechowywal w swoich zabudowaniach karabin
niemiecki wraz z dziesi~cioma nabojami) і za to 12 sierpnia 1949 r. wymierzyl
mu kar~ lCJCZПCJ 1О lat wi~zienia z utrati} praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych przez 5 lat oraz przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 20 grudnia 1949 r. skarg~ rewizyjnёJ pozostawil "bez
uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono о 1/3, tj. do
бlat і 8 miesi~cy. Nowosad wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Bytom,
ski}d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal26 stycznia 1954 r. [IPN
01, sygn. 8/1394 (akta procesowe Sr 266/49)].
NYKIERUJ ANNA, с. Jana і Paraskewii z d. Duda, ur. 4 pazdziernika 1924 r. we
wsi Dobcza, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoly powszechnej. Mieszkala we wsi Molodycze. Ро zakonczeniu edukacji sluzyla
przez dwa lata u ksi~dza w parafii unickiej Suroch6w, pow. jaroslawski. Potem
pomagala w rodzinnym gospodarstwie. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r.
mieszkala we wsi Wr6bel, pow. w~gorzewski. Tymczasowo aresztowana 2 lipca 1948 r. przez funkcjonariuszy UB. Postawiono jej zarzuty utrzymywania na
terenie pow. jaroslawskiego kontakt6w z czlonkami UPA: bratem ~ Michalem
NYКIERUJEM ps. "Nerw': ~ Janem WALNICКIM ps. ,Wij( Janem Wank.iewiczem ps. ,Wowk", Grzegorzem Mazurem ps. "Kalynowycz" - "systematycznie
przyjmowala [ich] w swoim domu - - dajёJc pozywienie, udzielajёJC informacji
о ruchach oddzial6w WP, UB і МО na tamtejszym terenie". Zas ро przesiedleniu opr6cz "kontakt6w organizacyjnych" z ~ AnielёJ OzANSЦ і ~ AnastazjёJ
KuziNJ}, miala pomagac bratu Michalowi ukrywac si~ ро przybyciu z Jaroslawskiego na Mazury, а takie kontaktowac go z innymi bylymi czlonkami UPA
(m.in. ,Wijtem", "Wowkiem"}, kt6rzy znalezli si~ na terenie Olsztynskiego, Ьу
"kontynuowac SWCJ wywrotowёJ, wrogёJ Panstwu Polskiemu dzialalnosc" - jak
chcialo Bezpieczenstwo і wojskowa prokuratura. WSR pod przewodnictwem
kpt. Jerzego Biedrzyckiego 8 pazdziernika 1948 r. skazal Ann~ Nykieruj na
kar~ 5lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez rok. W skardze rewizyjnej, tak jak і podczas procesu, Nykieruj nie przyznawala si~ do popelnienia jakichkolwiek czyn6w przest~pczych zarzucanych
przez prokuratora. Jezeli komukolwiek z czlonk6w UPA podawala jedzenie,
to tylko і wylёJcznie bratu Michalowi. Prosila о ponowne rozpoznanie sprawy.
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NSW postanowieniem z 14 grudnia 1948 r. nie uwzgl~dnH skargi rewizyjnej
і wyrok WSR utrzymal w mocy. Wi~ziona byla w Olsztynie, Barczewie і Fordonie, tam tei w kwietniu 1949 r. stwierdzono u niej otwart~ gruzlic~ pluc. Przez
15 miesi~cy przebywala w Centralnym Szpitalu Wi~ziennym w Grudzi~dzu,
bez wi~kszych pozytywnych rezultatow leczniczych. Z uwagi na stan zdrowia
17 sierpnia 1950 r. uzyskala przerw~ w odbywaniu kary. Kurowala si~ w Szpitalu Powiatowym w Pasl~ku, Sanatorium w Olsztynie, szpitalu w Bisztynku.
W lutym 1952 r. specjaliki z Centralnej Wojewodzkiej Przychodni Przeciwgruzliczej w Olsztynie oceniali jej stan jako ci~iki: ,,pacjentka - - jest niebezpieczna dla otoczenia і niezdolna do odbywania kary wi~zienia. Rokowanie со
do powrotu do zdrowia - - jest w~tpliwe, jak rowniei nie moina przewidziec
terminu, w jakim moglaby taka nast~pic poprawa stanu zdrowia, ktora Ьу pozwolila na odbycie kary wi~zienne( 28 czerwca 1952 r. w drodze laski Prezydent RP wykonanie kary wi~zienia zawiesH na З lata. Zmarla 1 maja 1954 r.
[IPN 01, sygn. 8/1140 (akta procesowe Sr 369/48)].
NYKIERUJ МІСНА~,
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s. Jana і Paraskewii z d. Duda, ur. 20 listopada 1926 r.
we wsi Dobcza, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Od lutego1945 r. czlonek UPA; uiywal ps. "Nerw".
Sluiyl w kureniu Jana Szpontaka ps. "Zalizniak". Jego bezposrednimi przeloionymi byli czotowi: ,,Luty", "Dub': "Bajda" і ,,Ihor': Wiosn~ 1945 r. w lasach
lubaczowskich mial brac udzial w potyczce z pododdzialem wojsk NKWD.
W 1946 r. kilkakrotnie uczestniczyl w starciach z grupami operacyjnymi WP,
m.in. we wsi Zaradawa, w Lasach Sieniawskich. Wtedy tei zostal dwukrotnie
ranny. W okresie rekonwalescencji ,,l,ysycia': bш1czuczny sotni "Mesnyky-1"
Grzegorza Mazura ps. "Kalynowycz': powierzal mu prace w kancelarii sotni,
со mialo swiadczyc wedlug Bezpieczenstwa, іі byl"zaufanym czlonkiem UPX'.
Na pocz~tku 1947 r. wszedl w sldad dziesi~cioosobowej ochrony pocztu sotni "Kalynowycza': а latem tego roku zostal czlonkiem ochrony prowidnyka 11
Okr~gu OUN Mikolaja Radejki ps. "Krym". Od niego tei w koncu pazdziernika
1947 r. Nykieruj otrzymal kart~ rejestracyjn~ na nazwisko Franciszek MisHo,
а takie pieni~dze na podroi. Wyjechal na Mazury, Ьу pol~czyc si~ z rodzin~
przesiedlon~ w czerwcu 1947 r. do wsi Wrobel, pow. w~gorzewski. Оо rodziny dotarl w listopadzie 1947 r. Pozostawal"na stopie nielegalnej': brak wiarygodnych dokumentow nie pozwalal nawet na podj~cie pracy. Ukrywala go
і organizowala pomoc siostra Anna. Zatrzymany przez funkcjonariuszy UB
21 czerwca 1948 r. Akt oskarienia zarzucal mu nie tylko czlonkostwo і dzialalnosc w UPA na terenie powiatow jaroslawskiego, lubaczowskiego і tomaszowskiego, ale takie dzialalnosc przest~pcz~ na Mazurach. Mial tu "nawi~zac

kontakty organizacyjne z czlonkami UPJ\': ~ Janem WALNICКIM ps. ,Wijt",
Janem Wankiewiczem ps. ,,Wowk" і ,,Zurem" ,,celem kontynuowania dalszej
dzialalnoki': Postawiony zostal przed WSR wraz z siostr~ ~ Ann~ NYКIERUJ,
~ Anastazj~ KuziN.t} і ~ Aniel~ OiANSK.t}, kt6re mialy wspomagac Nykieruja przede wszystkim w nawi~zywaniu ,,przest~pczych kontakt6w organizacyjnych", Ьо tak Bezpieczenstwo traktowalo spotkania towarzyskie mlodych
Ukrainc6w, szczeg6lnie tych, kt6rzy mieli jakikolwiek kontakt z OUN і UPA.
Jako swiadek oskarienia wyst~powal ~ Jan KOLEGA, jui ро wyroku, skazany
na kar~ smierci, kt6ry jednoznacznie stwierdzH przed S~dem: ,,Z oskarzonych
nikogo nie znam, nic w tej sprawie nie wiem': Na uwag~ prokuratora, ze podczas sledztwa inaczej zeznawal, Kolega odpowiedzial: to, со tu odczytano, nie
jest prawd~, ,,protokolu nie odczytano mi, [ale] musialem go podpisaC': S~d
pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 8 pazdziernika 1948 r. orzekl
wobec Nykieruja kar~ 15lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
16 czerwca 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny zastosowal postanowienia ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. і kar~ wi~zienia zlagodzH do
1О lat, а utrat~ praw do 2 lat і 6 miesi~cy. Podj~te potem starania о ulaskawienie SW w Olsztynie pozostawH ,,bez dalszego biegu': Kar~ Nykieruj odbywal
w Olsztynie, Barczewie, Plocku, Warszawie, Rawiczu і Sztumie, sk~d zwolniony
zostal warunkowo, przedterminowo 24 czerwca 1957 r. [JPN 01, sygn. 8/1140
(akta procesowe Sr 369/48)].
s. Jana і Katarzyny z d. Stygisin (lub Steczysyn), ur.
З stycznia 19З 1 r. we wsi Wierzbi~z, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 6 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu w lipcu 1947 r. zamieszkal z rodzicami і mlodszym bratem we wsi Gudniki, pow. k~trzyilski. Zatrzymany
25 stycznia 1948 r. pod zarzutem, iz od 5 do 25 stycznia 1948 r. udzielil ротосу
w znalezieniu zakwaterowania w zabudowaniach gospodarczych swego ojca ~
Jana 0GRODNIКA і dostarczal poiywienie czlonkom UPA, z przybylej na Mazury pod koniec 1947 r. grupy Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa': Ponadto mial
przenosic korespondencj~ "Prirwy" і udzielac informacji о miejscu zamieszkania przesiedlonych Ukrainc6w. Sledztwo prowadzil WUBP w Olsztynie і tam tez
Ogrodnik zostal osadzony w areszcie 10 lutego 1948 r. Wedlug Bezpieczenstwa
jako wsp6lpracownik UPA mial uiywac ps. "Cudak': 5 lipca 1948 r. WSR pod
przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego orzekl wobec Ogrodnika kar~
5 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Pailstwa. Wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie, OPW Lagiewniki. W kopalni w~gla kamiennego "Barbara-Wyzwo-
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lenie" w Chorzowie 6 grudnia 1950 r. ulegl przy pracy wypadkowi (zmiazdion~
lew~ nog~ amputowano powyiej kolana). Do maja 1951 r.leczony byl w szpitalu
w Welnowcu (dzis dzielnica Katowic). Zwolniony 18 czerwca 1951 r. [IPN Ві,
sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 111 ); IPN 01, sygn. 8/1020, 8/1021
(akta procesowe Sr 233/48, t. І-ІІ)].
Jerzego і Antoniny z d. Nasalska, ur. 15 marca 1888 r. we wsi
Wierzbi~i, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; ukonczyl jedn~ k.las~ szkoly
powszechnej. Jeden z jego trzech syn6w polegl 5 maja 1945 r. jako iolnierz WP.
Ро przesiedleniu w lipcu 1947 r. na Mazury zamieszkal na kolonii wsi Gudniki, pow. k~trzynski, gdzie prowadzil dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne.
Dom dzielil z rodzin~-) Marii PLICHOTY. 25 stycznia 1948 r. Bezpieczenstwo,
maj~c dokladne informacje о ukrywaj~cych si~ upowcach, przeprowadzilo oblaw~ na Gudniki. Wraz z uj~tymi zatrzymany zostal takie Jan Ogrodnik. Postawiono mu zarzut, ze w styczniu 1948 r. w swoim gospodarstwie udzielil noclegu і pozywienia grupie upowc6w Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa". Sledztwo
prowadzil WUBP. 13 kwietnia 1948 r. WSR w Olsztynie pod przewodnictwem
mjr. Jana Lubaczewskiego skazal Ogrodnika na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia. Na procesie swiadkami oskarzenia byli uj~ci czlonkowie UPA:-)
Pawel СюNА, -) Karol ]uRкowsю, -) Michal Кокасю і -) Piotr SzлwutA.
NSW skarg~ rewizyjn~ obroncy pozostawil "bez uwzgl~dnienia" і wyrok utrzymal w mocy. Postanowieniem WSR z 27 maja 1953 r. wobec Ogrodnika zastosowano przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia
zlagodzono о 1/3, tj. do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu і Nowogardzie. Wolnosc warunkowo odzyskal15 czerwca 1953 r.
[IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn.
8/916 (akta procesowe Sr 113/48); Halagida, Czlonkowie; Lukaszewicz, WSR].
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s. Dymitra і Pelagii z d. Tyreszko, ur. 9listopada 1915 r. we
wsi Lipina, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: jedna k.lasa
szkoly powszechnej. Rolnik, trudnil si~ tei szewstwem. W marcu 1939 r. powolany do wojska do 9. Pulku Piechoty Legion6w; ро trzech miesi~cach zwolniony
ze wzgl~du na stan zdrowia. Na pocz~tku pazdziernika 1945 r. zabrany wbrew
wlasnej woli do lasu, do obozowiska jednej z czot kurenia Jana Szpontaka ps.
"Zalizniak" w okolicach przysi6lka Chrapy, kolo Molodycza. Przez ponad miesi~c, wsp6lnie z dwoma innymi szewcami (Michalem Pietraszko і "Berez~"),
reperowal і szyl buty czlonkom UPA (l~cznie uszyli okolo 60 par). Zwolniony
do domu "w pierwszych dniach listopada'' tego roku. Potem, jui w domu, tylko

raz zreperowal buty upowcowi ,,Czajce". Ро przesiedleniu w lipcu 1947 r. mieszkal w Swi~cianowie, pow. slawienski, gdzie wraz ion~ Mari~ (z d. Hubacz) prowadzil dwuhektarowe gospodarstwo rolne. W maju 1948 r. gokil przez trzy
dni Iren~ Borowiec ps. "Renata", znajom~ jeszcze z czas6w lubaczowskich. We
wrzesniu 1948 r. odwiedzila go ~ Anna Lвмвснл, iona "Czajki': kt6ra poszukiwala kontaktu z І. Borowicz. Wtedy tei, 6 wrzesnia 1948 r. zatrzymany
zostal wraz z Lemech~ przez funkcjonariuszy olsztynskiego WUBP і osadzony
w olsztynskim areszcie. Miesi~czny pobyt w lesie w akcie oskarienia okreslono
mianem przynaleinoki do UPA, а potoczne okreslanie go mianem szustera
[niem. der Schuster - szewc] potraktowano jako pseudonim organizacyjny.
Przed WSR Ohirko przyznal si~ do pobytu w obozie UPA і pracy na rzecz oddzialu, ale zdecydowanie zaprzeczyl, Ьу byl czlonkiem organizacji czy tei posiadal bron. Incydentalne spotkania z Borowicz і Lemech~ okreslono w akcie
oskarienia jako kontakty organizacyjne (,,ро przesiedleniu utrzymywal kontakt
z czlonkami UPA, kt6rym udzielal kwatery"). Przed S~dem stanowczo twierdzil, іе nie wiedzial, і і byly one czlonkiniami UPA. WSR pod przewodnictwem
kpt. Jerzego Biedrzyckiego 12listopada 1948 r. skazal go na kar~ 15lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz
przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 14 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia", а wyrok utrzymal
w mocy. З marca 1953 r. WSR zastosowal wobec Ohirki postanowienia ustawy
amnestyjnej z 22listopada 1952 r. і zlagodzil kar~ pozbawienia wolnosci о 1/3,
tj. do 10 lat, z utrzymaniem kar dodatkowych, z tym іе "о ile kara przepadku
mienia nie zostala dotychczas wykonana, nie podlega ona wykonaniu': Zwolniony zostal z wi~zienia w Barczewie warunkowo 24 maja 1954 r. [IPN 01, sygn.
8/1158 (akta procesowe Sr 393/48)].
s. Michala і Katarzyny z d. Galan, ur. 6 pazdziernika 1921 r.
w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W kwietniu 1945 r. na terenie gminy Cetula za namow~ Andrzeja Polenika ps. "Dub" wst~pil do OUN (jego kuszczowym mial
Ьус "Czajka"), а nast~pnie do UPA, gdzie przyj~l ps. "Hiiak". W oddziale lesnym przebywal dwa miesi~ce, zwolniony ze wzgl~du na stan zdrowia. Udzialu
w akcjach bojowych nie bral, uczestniczyl natomiast w zbi6rce iywnoki na
rzecz UPA. W marcu 1947 r. zatrzymany przez UB w Jaroslawiu, ale z braku
jakichkolwiek dowod6w przest~pczej dzialalnoki zostal zwolniony. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkal we wsi Slup, pow. braniewski. Zatrzymany przez funkcjonariuszy UB 13lutego 1948 r. і osadzony w areszcie PUBP
w Braniewie, sk~d noc~ z 6 na 7 czerwca 1948 r. podj~l pr6b~ ucieczki wraz z
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Grzegorzem GAl.ANEM і ~ Michalem BOROWICZEM. Zarzucano mu, ze ро
przesiedleniu, w grudniu 1947 r. nawi~zal kontakt z Wladyslawem Werychowskim ps. "lwasio" {1926-6.5.1953), bylym czlonkiem OUN na terenie powiatu
jaroslawskiego, і pod jego wplywem podj~l dzialania zmierzaj~ce do utworzenia w powiecie braniewskim struktur organizacyjnych OUN. Prowidnykiem
rejonu obejmuj~cego powiat braniewski mial Ьус ~ Piotr MozoL (wczesniej
czlonek OUN w Dzikowie Nowym, pow. lubaczowski), Olcha natomiast mial
stworzyc kuszcz obejmuj~cy gminy Szczepkowo [Lelkowo] і Pieni~zno. Wedlug Bezpieczenstwa zorganizowal w styczniu 1948 r. w swoim mieszkaniu dwa
zebrania informacyjne, podczas kt6rych zapowiadal niechybn~ wojn~ mi~dzy
USA а ZSRR і w zwi~zku z tym "nawolywal obecnych do gromadzenia broni na wypadek wojny': а takie do "nieobsiewania ziemi, do niewst~powania
do ОRМО, niezapisywania si~ do partii [PPR], do nieinformowania Milicji
о tym, со si~ dzieje na tutejszych terenach': Akt oskarzenia zarzucal mu takze nielegalne posiadanie broni, zar6wno na terenie powiatu jaroslawskiego,
jak tez і ро przesiedleniu. W swoich zabudowaniach gospodarczych w Slupie
mial przechowywac pistolet oraz automat ppSz wraz z amunicj~. Postawiony
przed WSR wraz z dziewi~tnastoma innymi rzekomo zwerbowanymi czlonkami braniewskiej OUN. Byli to: ~ Jan BoROWICZ, ~ Michal BoROWICZ,
~ Wladyslaw CIELiczкo, ~ Jan DoROBIENKO, ~ Grzegorz GAt.AN, ~ Jerzy Gлt.AN, ~ Jan IGNASZ, ~ Jan KLISZ, ~ Piotr Кuсл, ~ Piotr Кuснтл,
~ Stefan Млкsуsко, ~ Roman MARECZKO, ~ Michal Nоwлк, ~ Teofil
0RYNIAK, ~ Jerzy PISKORZ, ~ Stefan PocнoDAJ, ~ Aleksander Sк6Rлтко,
~ Wlodzimierz TEREBIENIEC і ~ Jerzy WARZOCHA. Wi~kszosc Z nich byla
ze sob~ spokrewniona w trzech grupach rodzinnych. Przed operacj~ ,Wisla"
mieszkali w powiecie jaroslawskim, we wsiach Radawa і Cetula. Proces trwal
рі~с dni, od 23 sierpnia 1948 r. Olcha przed S~dem odwolal wyjasnienia zlozone w sledztwie і zaprzeczyl jakiejkolwiek przynaleinosci organizacyjnej ро
przesiedleniu, organizowaniu czy tez udzialowi w zebraniach informacyjnych,
а takie posiadaniu broni, dodaj~c: "poniewaz bylem bity gum~ w glow~ musialem tak zeznawac і protok6l podpisalem': Z uwagi na to, ze prawie wszyscy
oskarzeni przed S~dem twierdzili, iz byli Ьісі w trakcie sledztwa, prokurator
wojskowy kpt. Franciszek Mateja wni6sl о przesluchanie w charakterze swiadka oficera sledczego PUBP w Braniewie, 22-letniego Juliana Masnego, kt6ry
akurat w tym momencie "znajdowal si~ w tutejszym s~dzie': Masny kategorycznie stwierdzH, іе "oskarzeni m6wili wszystko bez wymuszania і Ьісіа, а teraz
rzucaj~ oszczerstwa na Urz~d Bezpieczenstwa': Ро tych zeznaniach, jak odnotowano w protokole rozprawy gl6wnej, "wszyscy oskarzeni oswiadczaj~, ze oficer sledczy Masny Julian, kt6ry pierwszy przesluchiwal, ich nie ЬН, а bili tylko

inni oficerowie". S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal te
wyjasnienia za ,,goloslowne, wykr~tne і klamliwe''. З1 sierpnia oglosil wyrok:
15 lat wi~zienia, utrata praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. wyrok utrzymal w mocy. Dzi~ki ustawie amnestyjnej
z 27 kwietnia 1956 r. kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzono о 1/З, tj. do 10 lat.
Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Grudzi~dzu, OPW Potulice і Sieradzu,
sk~d przedterminowo zwolniony zostal7 czerwca 1957 r. [JPN Ві, sygn. 065154
(charakterystyka obiektowa nr 4В); IPN 01, sygn. ВІ 1040, ВІ1041, ВІ 1042, ВІ 1043
(akta procesowe Sr 25214В, t.l-IV); Halagida, Czlonkowie; Hrywna].
OLES JAN) s. Jana і Anny z d. Terebieniec, ur. 29 maja 1922 r. w Czerwonej
Woli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Rolnik, wykonywal tei zaw6d slusarza. W latach 1942-1945 byl
na robotach przymusowych w Rzeszy (pracowal w Rostoku і Darmstadt). Ро
zakonczeniu wojny wr6cil w rodzinne strony. W lutym 1946 r. zostal w Czerwonej Woli zwerbowany do kuszczu "Sieniawskiego" OUN, kt6rego prowidnykiem byl "Siryj" (Rejon 11 Okr~gu 11 OUN "Baturyn"). Uiywal pseudonim6w
,Wysznia" і "Szczypka"[!?]. W tym czasie jego rodzina zostala wysiedlona na radzieck~ Ukrain~. W Polsce pozostal sam. W kuszczu zbieral na terenie powiatu
jaroslawskiego kontyngent iywno5ciowy na rzecz UPA (,,niekt6rzy gospodarze
dawali dobrowolnie, а od niekt6rych zabieralismy sil~" - jak wyjasnial Oles
w trakcie procesu). Choc otrzymal bron, to w akcjach bojowych udzialu nie
bral. W drugiej polowie kwietnia 1948 r. prowidnyk Rejonu 11 Michal Borys
ps. "Zan" rozwi~zal kuszcz, zaopatrzyl Olesia і pozostalych 24 czlonk6w kuszczu w falszywe dokumenty maj~ce ulatwic powr6t do іусіа "na stopie legalnej':
Oles otrzymal kenkart~ і zaswiadczenie о rejestracji w RKU na nazwisko Marcin Osowski. Wsp6lnie z trzema innymi czlonkami kuszczu (Olesiukiem ps.
,Woron", Wisniewskim ps. "Sokil" і "Olch~'), uzbrojeni w bron kr6tk~ udali si~
na pocz~tku maja 1948 r. na teren wojew6dztwa olsztynskiego. Tu mieli znalezc
kanal umoiliwiaj~cy przej5cie na Zach6d. Dow6dc~ grupy byl "Worona: kt6ry
potrafil poslugiwac si~ kompasem і map~. Szli pieszo, nocami. Kiedy З czerwca
1948 r. na terenie powiatu ostr6dzkiego Oles chwilowo odl~czyl si~ od koleg6w, dokonuj~c rozpoznania drogi, zostal zatrzymany przez funkcjonariuszy
МО podczas rutynowej kontroli dokument6w. Podj~l pr6b~ ucieczki і w6wczas postrzelony zostal w praw~ nog~. Leczyl si~ dlugo, st~d sledztwo formalnie
wszcz~to dopiero З grudnia 1948 r. Akt oskarienia oficer sledczy WUBP sporцdzil na podstawie wyjasnien zloionych w sledztwie. WSR w Olsztynie pod
przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego 25 lutego 1949 r. skazal Olesia
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na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 14 czerwca 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~d
nienia': Na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR zlagodzil kar~
pozbawienia wolnosci о 1/3, tj. do 10 lat. Oles kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie і Plocku, s~d zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 27 maja
1955 r. [IPN Ві, sygn. 065/68 (charakterystyka obiektowa nr 63); sygn. 087/441
(mikrofi1m); IPN 01, sygn. 8/1238 (akta procesowe Sr 56/49); Informator о nie1ega1nych organizacjach].
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Szabat, ur. 23 stycznia 1927 r. w Cetuli,
pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 7 klas szkoly powszechnej.
Rolnik. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkal w Radoki [!], gm. Lelkowo, pow. braniewski. Zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo
19 lutego 1948 r. jako podejrzany о czlonkostwo (od czerwca 1946 do kwietnia
1947 r.) pod ps. "Dub" w nielegalnej "zbrojnej faszystowskiej organizacji UPA"
na terenie gminy WiClzownica, pow. jaroslawski. Z aresztu braniewskiego PUBP
zbiegl13 marca 1948 r., ale ро tygodniu zostal ponownie zatrzymany. Akt oskarienia zarzucal Oryniakowi udzial w zbieraniu prowiantu dla oddzialбw UPA na
terenie powiatu jaroslawskiego (faktycznie na polecenie charczowego Dymitra
Koryski dwukrotnie zbieral chleb ). Ponadto mial naleiec ро przesiedleniu do
kierowanej przez ~ Michala Оtсн~ nielegalnej OUN. S~dzony byl w zbiorowym procesie czlonkбw rzekomego braniewskiego rejonu OUN. Przed WSR
zdecydowanie zaprzeczyl, Ьу przed і ро przesiedleniu naleial do jakiejkolwiek
organizacji. Odwolal tei wyjasnienia zloione w sledztwie, ktбre wymusili biciem
oficerowie sledczy UB. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego
uznal jednakie wyjasnienia te za niewiarygodne і klamliwe. Odrzucil tei wniosek
obroncy wojskowego о powolanie swiadkбw mog~cych potwierdzic niewinnosc
Oryniaka. Za podstaw~ orzeczenia przyj~l materialy uzyskane w sledztwie oraz
zloione przed S~dem wyjasnienia zmaltretowanego jednego ze wspбloskario
nych і 31 sierpnia 1948 r. skazal Oryniaka na kar~ l~czn~ 13 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r.
skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal bez
zmian. Na mocy amnestii z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzono о 1/3, tj. do 8 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, Ilawie
і ponownie w Barczewie, s~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal
8 grudnia 1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr48); IPN 01,
sygn. 8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
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s. Grzegorza і Marii z d. Kostyk, ur. 8 grudnia 1926 r.
w Czaszynie, pow. leski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Od 1943 r. pracowal na kolei jako robotnik drogowy. Ро przesiedleniu w maju 1947 r. mieszkal we wsi Bramka, pow. morqski, gdzie pomagal ojcu
w prowadzeniu osmiohektarowego gospodarstwa rolnego. Zatrzymany 7 listopada 1950 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Akt oskarienia zarzucal Ostachowi,
іе na terenie powiatu leskiego od wiosny 1946 do marca 1947 r. "udzielal powtarzajqcej si~ ротосу przest~pczemu zwiqzkowi zbrojnemu- bandzie UPA
- przez informowanie bandy о роЬусіе na terenie wsi Wojska Polskiego і Organ6w Bezpieczenstwa Publicznego oraz dostarczanie jej iywno5ci w postaci
chleba". WSR pod przewodnictwem por. Alojzego Majewskiego uznal Ostacha
za winnego przest~pstw zarzucanych aktem oskarienia і 23 stycznia 1951 r.
skazal na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Sqd
odrzucH jako wykr~tne wyjasnienia, іе banderowcy "pod grozbq uiycia broni
zabierali iywnosC': NSW postanowieniem z 13 lipca 1951 r. zmienH kwalifikacj~ prawnq, zlagodzH kar~ wi~zienia do roku oraz uchylil kary dodatkowe.
Koniec kary przypadal na 23 listopada 1951 r. [IPN 01, sygn. ВІ1724 (akta procesowe Sr 330/50)].
s. Gabriela і Katarzyny z d. Zuk, ur. 18 stycznia 1923 r.
we wsi Freifeld, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Szewc. Od jesieni 1941 r. na robotach przymusowych
w Niemczech. Ро osadzeniu w obozie karnym we Wroclawiu za porzucenie
pracy, w kwietniu 1942 r. zglosH si~ do sluiby w wojsku niemieckim. Ро przeszkoleniu rekruckim wcielony do pulku piechoty 23. Dywizji Wehrmachtu.
Walczyl na froncie wschodnim. Ze swojq dywizjq przeszedl szlak bojowy od
Stalingradu do Berlina. Udalo mu si~ uniknqc niewoli alianckiej і ро wojnie, od
jesieni 1945 r., byl czlonkiem dzialajqcej w okolicach Warszawy pi~tnastooso
bowej grupy "Jastrz~bia': Nast~pnie powr6cH na teren powiatu lubaczowskiego,
gdzie w grudniu 1945 r. pod ps. "Zarko" zostal czlonkiem OUN w kuszczu "Lublinieckim"---) Michala WALNICКIEGO ps. ,,Gonta" (Rejon lV Okr~g 11 "Baturyn"). W styczniu 1946 r. Owerko wstqpH do UPA- sotnia Jana Szymanskiego
ps. "Szum" w kureniu Jana Szpontaka ps. "Zalizniak': Bral udzial w czerwcu
1946 r. w akcjach zbrojnych UPA na terenie powiatu lubaczowskiego, potem
czota przeniosla si~ na teren powiatu tomaszowskiego. We wrzesniu 1947 r.
wraz ze Stanislawem Gucq ps. "Dub" przyjechal na teren powiatu w~gorzew
skiego, gdzie przesiedlona byla rodzina Gucy. Ukrywal si~ we wsi Jeziorowskie,
gm. Kruklanki. Zatrzymany 2 stycznia 1948 r. we wsi Kuty, pow. w~gorzewski,
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przez funkcjonariuszy МО tamtejszego posterunku podczas proby zameldowania si~ w zarчdzie gminy pod falszywym nazwiskiem Wlodzimierz Gol(}b.
w sledztwie poCZC}tkowo podawal si~ za Nakonecznego. Jak potem wyjasnial,
bylo to nazwisko pierwszego m~ia matki. ЗО czerwca 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego skazal Owerk~ na kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz
przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. WSR "nie dal wiary wykr~tnym
і klamliwym tlumaczeniom" oskarionego podczas rozprawy, іі b~dC}c w grupie
"Jastrz~bia" uczestniczyl w zabojstwie tylko jednej osoby і na podstawie zeznan
zloionych w sledztwie przyjC}l za udowodnionC} win~ oskarionego, nie znalazl
tei ,,podstaw do uwzgl~dnienia jakichkolwiek okoliczno5ci lagodzC}cych': Zas
w tajnej opinii SC}d stwierdzH, іе Owerko na ulaskawienie nie zasluguje. NSW
utrzymal ten wyrok w mocy. Prosb~ о ulaskawienie (zob. Aneks, dok. 6) Prezydent RP decyzjC} z 14 sierpnia 1948 r. odrzucH і nie skorzystal z prawa laski.
Kar~ smierci wykonano w olsztyfiskim wi~zieniu 21 sierpnia 1948 r. [IPN 01,
sygn. 8/1017 (akta procesowe Sr 230/48); Lukaszewicz, WSR; Misilo].
s. Maksyma і Tekli z d. Lupacka, ur. 18 marca 1915 r. w przysiolku Szychotory, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Od 1937 r. sluiyl w 31. Pulku Strzelcow Kaniowskich w Lodzi. Potem prowadzH gospodarstwo na kolonii wsi Piaseczno,
gm. Dolhobyczow, pow. hrubieszowski. Jeszcze przed operacjC} "Wisla" zatrzymany і osadzony w СОР w Jaworznie. Ро uwolnieniu wraz z ionC} LeonkC}
(z d. Tewczuk) we wsi Stanowo, pow. suski (Hawski), prowadzili dwunastohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 31 maja 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Hawa jako podejrzany о wspolprac~ na terenie powiatu hrubieszowskiego ze strukturami OUN-UPA. Akt oskarienia zarzucal mu, іе od jesieni
1944 do czerwca 1947 r. udzielal ротосу "czlonkom zbrojnej organizacji UPA
majC}cej na celu oderwanie ziem poludniowo-wschodnich od obszaru Panstwa
Polskiego. Przy czym dzialalnosc jego przejawiala si~ w tym, іе - - utrzymywal kontakt z czlonkami tejie organizacji, rozdzielal przybylych do wsi Piaseczno [czlonkow] UPA do poszczegolnych gospodarzy na kwatery oraz dostarczal tymie czlonkom iywnosci, zabierajC}c jC} od mieszkancow okolicznych
wsi': Przed WSR postawiony zostal wraz z bracmi ~ Szymonem і Wasylem.
Pierwszej rozprawie przewodniczyl kpt. Edward Kotkowski, ktory 2 czerwca
1948 r. odroczyl rozpraw~ na prosb~ obrony wnioskujC}cej о przedstawienie
swiadkow odwodowych. Dopiero 11 listopada 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego skazal Piotra Ozier~ na kar~ 10 lat wi~zie
nia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata
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oraz przepadek calego тіеnіа na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej
obronca wyrazH w~tpliwosc со do wiarygodnosci swiadk6w oskarienia: тatki
і jej dw6ch c6rek, skonfliktowanych z Ьrасті Ozieraтi. Zas odczytane zeznania innych swiadk6w, zloione 25 і 27 kwietnia 1948 r. w S~dzie Grodzkiт
w Hrubieszowie, ,,daj~ tylko og6ln~, obci~iaj~c~ charakterystyk~ oskarianych
bez wskazania konkretnych zarzut6w)). Podkreslal tei, іі bracia nie negowali
w trakcie sledztwa і na rozprawie ,,okazywanej ротосу przest~pczej organizacji)), ale - czego WSR nie wzi~l pod uwag~ - ,,dzialali pod przyтuseт, pod
grozb~ ci~zkich represji': NSW postanowienieт z 21 grudnia 1948 r. skarg~
pozostawH ,,bez uwzgl~dnienia)), а wyrok utrzyтal w тосу. WSR postanowienieт z 15 таjа 1953 r. zastosowal wobec Oziery przepisy ustawy aтnestyjnej
z 22listopada 1952 r. і kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzH о 1/3, tj. do бlat
і 8 тіеsі~су. Od 1951 r.leczony byl w szpitalu wi~ziennyт (przez 7 тіеsі~су),
а роtет aтbulatoryjnie. Koтisja lekarska przy szpitalu wi~ziennyт w Barczewie 14 pazdziernika 1953 r. stwierdzila, ze Oziero cierpi na ,,schorzenie
centralnego systeтu nerwowego nie rokuj~ce nadziei na popraw{. Zalecala
udzielenie rocznej przerwy w odbywaniu kary. Decyzj~ t~ akceptowal naczelnik Wydzialu Zdrowia WUBP тjr Stanislaw Kubczak. Z wi~zienia w Barczewie zwolniony zostal warunkowo, przedterтinowo 5listopada 1953 r. [IPN 01,
sygn. 8/1095 (akta procesowe Sr 315/48)].
s. Maksyтa і Tekli z d. Lupacka, ur. 16 kwietnia 1911 r.
w przysi6lku Szychotory, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W latach 1934-1935 odbyl sluzb~ wojskow~ w З. Pulku Artylerii Lekkiej w Zaтosciu. ProwadzH gospodarstwo na kolonii wsi Piaseczno, gт. Dolhobycz6w, pow. hrubieszowski; byl tат ро 1944 r.
soltyseт. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zaтieszkal wraz z zon~ Stanislaw~ (z d. Kukielka) w тiejscowoki Zielen, pow. suski (ilawski), gdzie prowadzili osтiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 31 таjа 1948 r. przez
funkcjonariuszy PUBP Hawa jako podejrzany о wsp6lprac~ na terenie powiatu
hrubieszowskiego ,,ze strukturaтi OUN-UPX: Akt oskarzenia zarzucal ти, іе
od jesieni 1944 do czerwca 1947 r. ,,udzielal systeтatycznej ротосу czlonkoт
bandy UPA pod dow6dztweт ps. »Duda« і ps. ••Dawyd«- daj~c іт swe тiesz
kanie na kwatery", bral udzial w zbieraniu zywnosci na rzecz oddziat6w lesnych UPA, w swoich zabudowaniach gospodarczych przygotowywal dla nich
zapasy zywnoSci (konserwowal w beczkach ті~sо wieprzowe, wyrabial kietbasy), przechowywal prowiant "zrabowany u okolicznych gospodarzy': kt6ry
odwozil do lasu, gdzie kwaterowaly oddzialy UPA. W lutyт 1947 r. ukrywal
w swoiт тieszkaniu czlonkini~ UPA. Ponadto postawiono ти zarzut nielegal-
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пеgо posiadaпia Ьrопі palпej, amuпicji і graпatow.

Przed WSR postawioпy zostal wraz z bracmi --) Wasylem і Piotrem. Pierwszej rozprawie przewodпiczyl
kpt. Edward Kotkowski, ktory 2 czerwca 1948 r. odroczyl rozpraw~ па prosb~
оЬrопу wпioskuj~cej о przedstawieпie swiadkow odwodowych. Druga rozprawa z 20 sierpпia 1948 r. zostala talcie odroczoпa. Dopiero 11 listopada 1948 r.
WSR pod przewodпictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego orzekl wyrok, skazuj~c
Szymoпa Ozier~ па kar~ 10 lat wi~zieпia, utrat~ praw publiczпych і obywatelskich praw hoпorowych przez 2 lata oraz przepadek calego mіепіа па rzecz
Skarbu Panstwa. Jako okoliczпosc obci~iaj~c~ S~d uzпal "duie парі~сіе zlej
woli, wrogi stosuпek do ludпoki polskiej oraz dlugi okres udzielaпia ротосу
baпdzie UPA maj~cej па celu zbrodпie wobec Panstwa Polskiego і spoleczenstwa': NSW postaпowieпiem z 21 grudпia 1948 r. skarg~ rewizyjп~ obroncy
pozostawil "bez uwzgl~dпieпia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Oziero kar~
odbywal w Olsztyпie, Barczewie і OPW Міl~сіп, sk~d zwolпioпy zostal waruп
kowo, przedtermiпowo 21lipca 1953 r. [JPN 01, sygn. 8/1095 (akta procesowe
Sr 315/48)].

s. Maksyma і Tekli z d. Lupacka, ur. 3 marca 1907 r. w Tudorkowicach, pow. sokalski, w rodziпie chlopskiej; bez formalпego wyksztalceпia.
Rolпik. W latach 1928-1930 odbyl sluib~ wojskow~ w 31. Pulku Strzelcow
Kaпiowskich w Lodzi. Jeszcze przed operacj~ "Wisla" zatrzymaпy і osadzoпy
w СОР w Jaworzпie. Ро uwolпieпiu wraz z іоп~ Domij~ (z d. Sawczuk) і synem
Kazimierzem mieszkal we wsi Staпowo, pow. suski (Hawski), gdzie prowadzil
dziewi~ciohektarowe gospodarstwo rolпe. Zatrzymaпy 31 maja 1948 r. przez
fuпkcjoпariuszy PUBP Hawa jako podejrzaпy о wspolprac~ па tereпie powiatu
hrubieszowskiego "ze strukturami OUN-UPA': Akt oskarieпia zarzucal mu,
іе od jesieпi 1944 do czerwca 1947 r. udzielal ротосу "czloпkom пielegalпej
orgaпizacji UPA maj~cej па celu oderwaпie ziem poludпiowo-wschodпich od
obszaru Panstwa Polskiego". Poпadto stawiaпo mu zarzut пielegalпego posiadaпia Ьrопі palпej, amuпicji і graпatow. Przed WSR postawioпy zostal wraz
z bracmi --) Szymoпem і Piotrem. Przed S~dem przyzпawal si~ do wspolpracy
z UPA, ale mial czynic to jedyпie pod presj~. Natomiast zdecydowaпie odrzucal zarzut пielegalпego posiadaпia Ьrопі і amuпicji. Pierwszej rozprawie przewodпiczyl kpt. Edward Kotkowski, ktory 2 czerwca 1948 r. odroczyl rozpraw~
па wпiosek оЬrопу. Dopiero 11 listopada 1948 r. WSR pod przewodпictwem
kpt. Jerzego Biedrzyckiego skazal Wasyla Ozier~ па kar~ 10 lat wi~zieпia, utrat~
praw publiczпych і obywatelskich praw hoпorowych przez 2lata oraz przepadek calego mіепіа па rzecz Skarbu Panstwa. NSW postaпowieпiem z 21 grudпia 1948 r. skarg~ rewizyjп~ obroncy pozostawil "bez uwzgl~dпieпia': а wyrok
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WSR utrzymal w mocy. 13 wrzesnia 1953 r. WSR zastosowal wobec Oziery
przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. і kar~ pozbawienia wolno5ci zlagodzH о 1/3, tj. do бlat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Barczewie, tam
tei w 1951 r. stwierdzono u niego zmiany w plucach. Od lipca 1953 r. przebywal "w celach plucno chorych': Komisja lekarska przy szpitalu wi~ziennym
w Barczewie 14 pazdziernika 1953 r. uznala "zaleczony proces gruzliczy" pluca
prawego і stwierdzHa, іе "dalszy pobyt w wi~zieniu nie zagraia zyciu wi~znia':
Wolnosc odzyskal warunkowo, przedterminowo 5 listopada 1953 r. [IPN 01,
sygn. 8/1095 (akta procesowe Sr 315/48)].

о

OzANSKA ANIELA, с.

Stefana і Anny z d. Purcha, ur. w 1926 r., we wsi Molodycz, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly
powszechnej. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkala we wsi Wr6bel,
pow. w~gorzewski, gdzie pomagala matce w prowadzeniu siedmiohektarowego
gospodarstwa rolnego. Zatrzymana przez funkcjonariuszy UB 2 lipca 1948 r.
Akt oskarzenia zarzucal jej, іе zar6wno na terenie Jaroslawskiego, jak і jui ро
przesiedleniu, maj~c wiarygodn~ wiadomosc о czlonkach UPA (~ Michale
NYКIERUJU ps. "Nerw" oraz "Zurze"), kt6rzy "kontaktuj~ si~ w sprawach organizacyjnych", nie doniosla о tym wladzom UB czy МО. Jej kontakty towarzyskie
z mlodymi krajanami uznano za "kontakty organizacyjne': Ponadto przekazala Nykierujowi "niewypelniony blankiet zameldowania': kt6ry, wedlug aktu
oskarienia Nykieruj mial wykorzystac jako "falszywy dokument': Przed WSR
nie przyznala si~ do popelnienia przest~pstw zarzucanych aktem oskarzenia.
S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 8 pazdziernika 1948 r.
uznal Ozansk~ za winn~ zarzucanych jej przest~pstw і skazal na kar~ 5lat wi~
zienia. W skardze rewizyjnej Ozanska prosHa о ponowne rozpoznanie sprawy.
NSW postanowieniem z 14 grudnia 1948 r. nie uwzgl~dnH skargi rewizyjnej
і wyrok WSR utrzymal w mocy. Wi~ziona byla w Olsztynie, Barczewie і Fordonie, tam tei zapadla na ostry go5ciec stawowy powoduj~cy olbrzymie trudnosci
w chodzeniu. WSR na posiedzeniu niejawnym postanowieniem z 23 sierpnia
1951 r. zwolnH warunkowo Ozansk~ z reszty pozostalej kary. Wolnosc odzyskala 27 sierpnia 1951 r. [IPN 01, sygn. 8/1140 (akta procesowe Sr 369/48)].
OzANSKA KATARZYNA, с.

Ewy z d. Oianska, ur. w 1928 r. w Molodyczu,
pow. jaroslawski, wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu
14 czerwca 1947 r. zamieszkala w Kr6lewskiej Wsi [Kr6lewo], pow. mor~ski.
TrudnHa si~ krawiectwem. Zatrzymana przez Bezpieczenstwo 21 marca 1948 r.
pod zarzutem przynalezno5ci od wrzesnia 1947 r. do nielegalnej OUN, zaloionej na terenie powiatu mor'!skiego przez ~ Andrzeja MEDYKA. Oskarienie
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sprokurowano і dol~czono j~ do ,,grupy Medyka'' na podstawie oswiadczenia
bylego czlonka ,,OUN-UPX: а teraz tajnego wspolpracownika Bezpieczenstwa,
specjalnie sprowadzonego z W~gorzewa, ktory rozpoznal j~ jako narzeczon~
upowca ,,Czumaka': Czlonkowie rzekomej organizacji (oprocz Andrzeja Medyka) byli s~dzeni przed WSR w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~ oskarzenia byly zeznania wspoloskarzonych і samooskarzenie dokonane w toku
sledztwa. Przed S~dem Ozanska odwolala wyjasnienia zlozone podczas sledztwa, wyjasniaj~c przy tym, iz tak zeznawala, ,,poniewaz siedziala w zimnej wodzie, musiala tak zeznae: jak ))zyczyli sobie tego sledczy': а ponadto ))obawiala
si~ Ьісіа". Nigdy nie miala zadnych zwi~zkow z nielegalnymi organizacjami.
Przyznawala jedynie, іе mieszkaj~c jeszcze w Molodyczu, brala pi~ciokrotnie
udzial w ,,kursie" zorganizowanym przez OUN, na ktorym "czytano ukrainskie
ksi~zki". W post~powaniu dowodowym nie ustalono charakteru tego "kursu':
Ozansk~ "obci~zala" znajomosc z bylymi czlonkami UPA. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego "nie dal wiary" tym "ldamliwym і wykr~t
nym wyjasnieniom" і choc przewod s~dowy w zadnej mierze nie dostarczyl
dowodow przest~pczej dzialalno5ci Ozanskiej, to 10 sierpnia 1948 r. ро dwudniowym procesie skazal j~ na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW uznal, ze apelacja jest bezprzedmiotowa, а wina Ozanskiej "ustalona zostala na rozprawie w sposob nie budz~cy w~tpliwosci" і postanowieniem z 26listopada 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~d
nienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dopiero na wniosek rewizyjny NPW
w trybie nadzoru s~dowego Zgromadzenie S~dziow NSW postanowieniem
z 11 marca 1952 r. zlagodzHo kar~ wi~zienia do lat 5. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolno5ci zlagodzono о 1/3, tj.
do З lat і 4 miesi~cy. Z wi~zienia w Fordonie zwolniona zostala 16 grudnia
1952 r. [IPN Ві, sygn. 065/114 (charakterystyka obiektowa nr 111); JPN Ol, sygn.
8/1037, 8/1038, 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn. 8/1150 (akta
procesowe Sr 386/48)].
PECZYNKA PELAGIA, с.

Jana і Marii z d. Dudak, ur. 14 czerwca 1925 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро ukonczeniu elementarnej edukacji pomagala rodzicom w gospodarstwie. W czerwcu 1947 r. przesiedlona wraz z rodzicami, osiadla w maj~tku
Bonin (Zazdrosc), pow. suski (Hawski). Zatrzymana 7 stycznia 1948 r. przez
funkcjonariuszy UB jako podejrzana о przynaleznosc przed przesiedleniem do
UPA. S~dzona byla w grupowym procesie wytoczonym 23lipca 1948 r. przed
WSR ))przeciwko ~ BUSZКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom': w sledztwie

pocz~tkowo

zaprzeczyla, Ьу naleiala do UPA. Na procesie takie nie przyznala
si~ do popelnienia zarzucanych aktem oskarienia czyn6w. W protokole rozprawy gl6wnej odnotowano: "do organizacji UPA nie naleialam, funkcji l~cz
niczki nie pelnHam, jak r6wniei nie przenosHam iadnych meldunk6w", а moje
wyjasnienia w sledztwie "nie polegaj~ na prawdziwe, а poniewai bylam bita,
wi~c protok6l musialam podpisac". WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego З1 lipca 1948 r. uznal jednak Peczynk~ za winn~ przynaleinoki
do UPA, w kt6rej, zdaniem S~du, "pelnHa funkcj~ l~czniczki і sanitariuszki,
przenosHa meldunki, udzielala sanitarnej ротосу czlonkom bandy, zbieraj~c
bielizn~, bandaie, ceraty itp. rzeczy': Wyrok brzmial: 1О lat wi~zienia, utrata
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez Зlata oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia': а wyrok utrzymal w mocy. WSR ЗО lipca 195З r. zastosowal wobec Peczynki przepisy ustawy
amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. і kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzH do
lat 6 і 8 miesi~cy. Kar~ odbywala w Fordonie, sk~d zwolniona zostala przedterminowo З1 pazdziernika 195З r. [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta procesowe
Sr 268/48, t. І- V)].
PERUN JERZY, s. Andrzeja і Katarzyny, ur. 27 maja 1909 r. we wsi Mokre, pow.
sanocki, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. W latach 19З2-19З4 odbyl zasadnicщ sluib~ wojskow~ w 2. Pulku Strzelc6w Podhalanskich stacjonuj~cym
w garnizonie Sanok. Potem pracowal jako robotnik w zakladach przemyslu
naftowego. Zolnierz Wrzesnia; pod miasteczkiem S~dowa Wisznia dostal si~
do niewoli niemieckiej. Ро zwolnieniu powr6cH do pracy przy szybach naftowych. Ро przejkiu frontu, latem 1944 r. zmobilizowany do 99. Pulku Piechoty
Armii Czerwonej, walczyl w ramach З. Frontu Bialoruskiego. Za okazane na
polu walki m~stwo і odwag~ odznaczony m.in. dwukrotnie Orderem Czerwonej Gwiazdy. Pod Kr6lewcem zostal ci~iko ranny і ро wielomiesi~cznym
leczeniu zdemobilizowany. W grudniu 1945 r. powr6cH do domu w Mokrem,
gdzie gospodarowal do wiosny 1947 r. W kwietniu tego roku zatrzymany w Sanoku, zostal osadzony w obozie w Jaworznie. Bez postawienia mu zarzut6w
w styczniu 1948 r. zwolniony z obozu pol~czyl si~ z ion~ EWCJ (z d. Platusz),
kt6ra przesiedlona byla do wsi W~i6wko, pow. w~gorzewski. Zatrzymany przez
funkcjonariuszy WUBP 2lipca 1948 r. і postawiony przed WSR pod zarzutem
czlonkostwa w UPA. Zar6wno w sledztwie, jak і przed S~dem nie przyznawal
si~ do przynaleinoki do UPA. Jednakie S~d pod przewodnictwem mjr. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal win~ za udowodnion~ na podstawie zeznan
swiadk6w. Perun mial od wiosny 1946 r. zwi~zac si~ z banderowskim podzie-
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miem: w 1946 r. posiadac bron paln~ і pelnic funkcj~ charczowego - zbierac
wsr6d mieszkanc6w swojej wsi danin~ zywnokiow~ na rzecz sotni UPA ,,Chrina': 15 wrzesnia 1948 r. WSR orzekl wobec niego kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono о 1/3, tj. do 10 lat. Wi~ziony byl
w Olsztynie і Barczewie. W wi~zieniu zapadl na gruzlic~. Warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal10 kwietnia 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1120 (akta
procesowe Sr 343/48)].
PIETLUCH МІ СНА І., s. Michala і Katarzyny z d. Janas, ur. 5 maja 1911 r. w Woli
Bukowskiej, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik, zajmowal si~ takie szewstwem. Przesiedlony
w czerwcu 1947 r., osiadl w Rychlikach, pow. pasl~cki, gdzie wraz z ion~ Ann~
(z d. Sk6ratko) prowadzH dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. 26 pazdziernika 1950 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k. Oskarzony
о to, іі maj~c "wiarygodn~ wiadomosc, іе --) Duв J6zef jest czlonkiem bandy
UPA і ukrywa si~ pod falszywym nazwiskiem", nie zawiadomH о tym "wladz
powolanych do kigania przest~pstw': S~dzony byl przez WSR wraz z--) Janem
KRUКIEM. S~d pod przewodnictwem ppor. Edwina K~sika 12 stycznia 1951 r.
skazal Pietlucha na kar~ 2 lat і 6 miesi~cy wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez rok. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie і Potulicach, sk~d zwolniony zostal7 maja 1953 r. [IPN 01, sygn. ВІ 1735
(akta procesowe Sr 342/50); sygn. 8/2293 (akta procesowe Sr 55153)].
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PIHLUK Wt.ADYSI.AW, s. Bazylego і Marii z d. Karowicz, ur. 9 sierpnia 1914 r.
w Boratyniu, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Ро kr6tkiej edukacji rodzice oddali go na sluzb~; pasl krowy,
z czasem tei pomagal w gospodarce rodzic6w. W latach 1936-1938 sluzyl
w 31. Pulku Strzelc6w Kaniowskich w Lodzi, gdzie zdobyl specjalnosc sanitariusza. Zolnierz Wrzesnia w 32. Pulku Piechoty wchodz~cego w sklad 8. Dywizji Armii "Modlin': W niewoli niemieckiej od 28 wrzesnia 1939 r., przetrzymywany w obozie jenieckim w Dzialdowie. Pod koniec roku jako Ukrainiec
przekazany stronie radzieckiej do Kowla. Ро uwolnieniu powr6cH do rodzinnej
wioski, gdzie prowadzH do czerwca 1946 r. trzymorgowe gospodarstwo rodzinne. W tym czasie matka zostala przesiedlona na radziecЦ Ukrain~. W czerwcu
1946 r. Pihluk wcielony zostal wraz z "okolo dwudziestoma" innymi mlodymi
mieszkancami Boratyna do sotni Grzegorza Lewki ps. "Kruk" (kuren "Zalizniaka"). Otrzymal ps. "Pylnyj': Ро dziesi~ciu dniach, ро ataku grupy operacyj-

nej wojsk NKWD skorzystal z okazji і ucield. Ukrywal si~ przed UPA u brata
we wsi Siebiecz6w, pow. sokalski. Tam ponownie usHowano go zmobilizowac
do UPA. Kiedy zdecydowanie odm6wH, werbownik Jan Piwar ps. "Nowyj"
postrzelil go w nog~ "w okolice prawego kolana". W tejze wsi Siebiecz6w od
wdowy Pawlowskiej otrzymal dokumenty tozsamo5ci jej pierwszego m~za
Wladyslawa Pawlowskiego. І od tej pory ро wymianie fotografii poslugiwal si~
tymi dokumentami do chwili aresztowania. Ро przesiedleniu, od lipca 1947 r.
mieszkal z zon~ Olg~ (z d. Palka), dw6jk~ dzieci oraz te5ciami w maj~tku PNZ
Czerwona G6rka, pow. bartoszycki. Zatrzymany 4 wrzesnia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce, nast~pnie osadzony w areszcie olsztynskiego
WUBP. Postawiono mu zarzut czlonkostwa w UPA od czerwca 1946 r. Wedlug
aktu oskarzenia, sporz~dzonego przez Stefana Pietrykowskiego, oficera sledczego WUBP, Pihluk wcale nie zdezerterowal z UPA, tylko w momencie, gdy
ро ataku "oddzial poszedl w rozsypk~': ukrywal si~ u brata nie przed UPA,
ale przed wladz~. І choc ukrywal si~ і pozostawal poza oddzialem, to nadal
uczestniczyl w poczynaniach na rzecz UPA: zbieral zywnosc і bielizn~ na potrzeby lesnych. Utrzymywal kontakt z czlonkami UPA (mieli to Ьус: "Nowyj':
"Tiatywa" і "Czornyj"), ,,udzielal im informacji odnosnie ruch6w Wojska Polskiego': А w listopadzie 1946 r. postrzelony zostal przez upowca przypadkowo,
wwyniku nieostroznego obchodzenia si~ z broni~. Prokurator zarzucal mu poslugiwanie si~ "w pracy konspiracyjnej" falszywym dokumentem tozsamosci
"w celu zmylenia wladz': а ponadto utrzymywanie w styczniu 1948 r. l~czno
ki z przybylym na Mazury z Lubelszczyzny pod koniec 1947 r. Eugeniuszem
Sztender~ ps. "Prirwa" (bylym prowidnykiem Okr~gu ІІІ OUN). Міа1 posredniczyc w kontaktach mi~dzy "Prirw~' а przebywajC}cymi na terenie Olsztyilskiego "innymi czlonkami UPA": --) Pawlem СнмuR.,_, --) Wlodzimierzem
TOPOROWSКIM, --) Bazylim GtOWACКIM і --) Janem DEMIDONTEM. Wszyscy
oni SC}dzeni byli w jednym procesie przed WSR. S~d pod przewodnictwem kpt.
Jerzego Biedrzyckiego uznal Pihluka za winnego zarzucanych mu przest~pstw
і 9 grudnia 1948 r. skazal na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 3 lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 9lutego 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH ,,bez uwzgl~dnienia" і wyrok utrzymal w mocy. Starania о zlagodzenie wyroku uniemozliwiane byly negatywnymi opiniami naczelnika wi~zienia
wBarczewie, kt6ry w sentencjach opinii wystawianych w 1951 r. nieodmiennie
stwierdzal: "wi~zien ten na ulaskawienie nie zasluguje", bowiem jest "niech~t
ny do pracy, - - stosunek jego do ustroju Demokracji Ludowej jest niepewny.
Og6lne zachowanie jest niepoprawne': W p6zniejszej о rok opinii stwierdzono:
"karany dyscyplinarnie nie byt. - - Oblicze moralno-polityczne jest nieusta-
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lone, poniewaz jest on о charakterze skrytym, ponurym, na tematy polityczne si~ nie wypowiada. - - za czyn przest~pczy zadnej skruchy nie wykazuje':
wyrok uwaza za niesluszny. Naczelnik wi~zienia w Hawie jesieni~ 1953 r. tak
charakteryzowal Pihluka: nie pracuje, "siedz~c w celi do chwili obecnej zachowuje si~ nienagannie, nie interesuje si~ czytaniem, jak ksi~zek tak і prasy; jest
malomowny і skryty, dlatego tez trudny do sprawdzenia. Zaznaczyc nalezy, ze
wrogich wypowiedzi w stosunku do Polski Ludowej nie stwierdzono. Zarчd
wi~zienia zalicza go do wi~zniow ci~zkich do wychowania na odcinku politycznym': Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. WSR, postanowieniem z 15 wrzesnia 1953 r., kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzH о 1/3, tj. do
8 lat, z utrzymaniem kar dodatkowych, z tym іе "о ile kara przepadku mienia
nie zostala dotychczas wykonana, nie podlega ona wykonaniu': Wi~ziony byl
w Olsztynie, Barczewie і Hawie, sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniony
zostal22 grudnia 1953 r. [JPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62
і 116); IPN 01, sygn. 8/1175 (akta procesowe Sr 414/48)].
s. Stefana і Anny Z d. Klosowska, ur. 10 marca 1920 r.
w Gorajcu, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Od lutego 1942 do maja 1944 r. w Ostrowcu
Swi~tokrzyskim pelnH sluzb~ w strazy przemyslowej (Werkschutz) ochraniaj~cej zaklad metalurgiczny. Od lutego 1945 r. w kuszczu "Gorajeckim"; wyst~
powal pod pseudonimem "Szmyr': Z broni~ w r~ku zbieral kontyngent zywnokiowy dla sotni Jana Szymanskiego ps. "Szum"; w 1946 r. uczestniczyl w paleniu opuszczonych zabudowan gospodarskich we wsiach Nowe Siolo і Chotylub, а takie pelnH obowi~zki l~cznika mi~dzy kuszczami "Gorajeckim" а "Lublinieckim': W styczniu 1947 r. w poblizu wsi Ruda Rozaniecka uczestniczyl
w potyczce zbrojnej z pododdzialem WP, w wyniku ktorej jego SKW zostal rozbity. Pilipiec do wiosny 1947 r. ukrywal si~ w bunkrze we wsi Chotylub. 4 maja
1947 r. "dobrowolnie zglosH si~ w Jednostce Wojskowej nr З і zdal posiadan~
bron". Potem w ramach operacji ,,Wisla" 12 maja 1947 r. zostal przesiedlony na
Mazury. Mieszkal z zon~ Katarzyn~ (z d. Skala) w Kwietniewie, pow. pasl~cki.
Pocz~tkowo pracowal w tamtejszym maj~tku jako robotnik rolny, а nast~pnie
w Referacie Drogowym Zarчdu Gminy Pasl~k. 21 marca 1949 r. tymczasowo
aresztowany przez funkcjonariuszy UB і postawiony w stan oskarzenia przed
WSR. S~d pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa 13 lipca 1949 r. skazal Pilipca na kar~ 15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 6 grudnia 1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez
uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Rada Panstwa PRL decyzj~
PILIPIEC ALEKSANDER,
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z 19 sierpnia 1955 r. skorzystala z prawa laski і kar~ wi~zienia zlagodzila do
8 lat. Pilipiec kar~ t~ odcierpial w caloki. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie
і Raciborzu, sk~d zwolniony zostal21 marca 1957 r. [IPN 01, sygn. 8/1365 (akta
procesowe Sr 224/49)].
РІРКА ALEKSANDER, s. Jana і Pelagii z d. Skalij, ur. 9 marca 1915 r. w przysi6lku Koziej6wka, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy
szkoly powszechnej. W wieku dziewi~ciu lat zostal oddany na sluzb~ do gospodarza w Ulazowie, pow. lubaczowski. W latach 1938-1939 sluzyl w 3. Pulku
Piechoty Legion6w, stacjonuj~cym w garnizonie Jaroslaw. Zolnierz Wrzesnia,
pod Modlinem dostal si~ do niewoli niemieckiej, ро trzech tygodniach uciekl
z obozu jenieckiego pod Pulawami і powr6cil do rodzinnej wioski. W 1942 r.
zabrany na roboty do Niemiec, pracowal w jednej z berlinskich fabryk. Zwolniony w listopadzie 1943 r. powr6cil do Koziej6wki. W 1944 r. zostal czlonkiem
SKW. Jego trzej bracia (Mikolaj, Michal і Teodor) byli zwi~zani z konspiracj~
banderowsk~, а czwartego (Jana) przesiedlono w 1946 r. na radzieck~ Ukrain~.
W listopadzie 1944 r. zostal czlonkiem kuszczu "Dzikowskiego", uzywal pseudonimu "Kruk':. Niebawem zestal rojowym odpowiedzialnym za bezpieczenstwo kuszczu. Uczestniczyl w zbieraniu na terenie powiatu lubaczowskiego
kontyngentu zywnosciowego na rzecz UPA. Ро rozpocz~ciu operacji "Wisla"
kuszcz "Dzikowski" przestal istniec. Pipka ukrywal si~ do jesieni 1947 r. Ро
otrzymaniu dokument6w tozsamoki na nazwisko Jan Jablonski opukil Rzeszowszczyzn~ і w grudniu 1947 r. przyjechal na Mazury. Zamieszkal w Rogajnach, pow. pasl~cki, u Anastazji Lapczynskiej, kt6r'l znal jeszcze z terenu Lubaczowskiego. Pracowal w jej gospodarstwie, dodatkowo trudnil si~ ciesielstwem.
Zatrzymany 24 kwietnia 1951 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k jako podejrzany о przynaleznosc do UPA. Proces przed WSR rozpocz'll si~ 17 stycznia
1952 r., byl pi~ciokrotnie odraczany. Ostatecznie 4 lipca 1952 r. S~d pod przewodnictwem mjr. Jerzego Pokornego oglosil wyrok: dozywotnie pozbawienie
wolnoki, utrata praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
5lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Jednoczesnie S~d z braku
dostatecznych dowod6w uniewinnil Pipk~ od sformulowanych w akcie oskarzenia zarzut6w dokonywania pospolitego rabunku і wsp6ldzialania ze Sluzb~
Bezpeky OUN w mordowaniu os6b niewygodnych dla konspiracji banderowskiej. NSW postanowieniem z 25 wrzesnia 1952 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil
"bez uwzgl~dnienia" і wyrok WSR utrzymal w mocy. SW w Olsztynie Wydzial
IV- А Karny na posiedzeniu niejawnym 24 maja 1956 r. zastosowal wobec Pipki
postanowienia ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. і kar~ pozbawienia
wolnosci zlagodzil do 12lat. 17 wrzesnia 1957 r. SW w Opolu odm6wil Рірсе
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warunkowego zwolnienia, gdyz jak stwierdzil w uzasadnieniu postanowienia,
"skazany w czasie odbywania kary niczym szczegolnie si~ nie wyroznil". Brak
informacji о dalszych losach Pipki [/PN 01, sygn. 8/1977, 8/1978 (akta procesowe Sr 298/51, t. І-ІІ); sygn. 8/2243 (akta procesowe Sr 294/52)].
PISKORZ }ERZY, s. Mikolaja і Marii z d. Skoratko, ur. 25 kwietnia 1929 r. w Radawie, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Robotnik rolny. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi Piotrowiec,
pow. braniewski. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. jako podejrzany о przynaleznosc do nielegalnej organizacji. S'!dzony byl w zbiorowym procesie czlonkow
rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do ktorej mial go zwerbowac---) Michal Оtснл. Przed WSR zaprzeczyl, Ьу nalezal do jakiejkolwiek organizacji.
Odwolal tez wyjasnienia zlozone w sledztwie. W protokole rozprawy glOwnej
tak odnotowano jego slowa: "poniewaz siedzialem obok celi, w ktorej przesluchiwali wspoloskarzonych і slyszalem rozne krzyki і Ьісіе - tak zeznawalem
z obawy, zeby mnie nie bili': S'!d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal te wyjasnienia za klamliwe, а win~ za udowodnion'! na podstawie
wyjasnien zlozonych w sledztwie і 31 sierpnia 1948 r. skazal Piskorza na 1О lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej
obronca wojskowy wskazywal na brak dowodow winy Piskorza і wnosil о uniewinnienie. Jednaki.e NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'l pozostawil "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dzi~ki
ustawie amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, OPW Potulice,
OPW Piechcin, sk'ld zwolniony zostal4 stycznia 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/54
(charakterystyka obiektowa nr48); IPN 01, sygn. 8/1040,8/1041,8/1042,8/1043
(akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].

z d. Kantor, с. Jana і Marii z d. Hrumanska [jest tez Hruminska], ur. 12 sierpnia 1899 r. we wsi Siebieczow, pow. sokalski, w polskiej
rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly powszechnej. Wdowa ро
Polaku nauczycielu (zmarl w 1943 r.). Ро przesiedleniu w czerwcu na Mazury prowadzila dwuipolhektarowe gospodarstwo rolne. Zamieszkala na kolonii
wsi Gudniki, pow. k~trzynski. Dom dzielila z rodzin'l ---) Jana 0GRODNIКA.
25 stycznia 1948 r. Bezpieczenstwo, maj'lc dokladne informacje о ukrywaj'lcych si~ czlonkach UPA, przeprowadzilo oblaw~ na Gudniki. Wraz z uj~tymi
upowcami zatrzymana zostala taki.e Maria Plichota. Akt oskarzenia zarzucal
jej, ze od 6 stycznia 1948 r. w swojej stodole udzielila noclegu і pozywienia
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czlonkom przybylej tu z Lubelszczyzny pod koniec 1947 r. grupy UPA Eugeniusza Sztendery ps. ))Prirwa)) (bylego prowidnyka Okr~gu ІІІ OUN). Sledztwo
prowadzH WUBP w Olsztynie. 13 kwietnia 1948 r. WSR pod przewodnictwem
mjr. Jana Lubaczewskiego skazal Plichot~ na 10 lat wi~zienia) utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia. NSW postanowieniem z 14 maja 1948 r.) chociai zmienH kwalifikacj~
prawnч zarzucanego czynu) to jednoczesnie skarg~ rewizyjnч pozostawH ))bez
uwzgl~dnienia)) і wyrok WSR utrzymal w mocy. Sчd nawet nie probowal znalezc okolicznosci lagodzчcych) uwzgl~dnic presji psychicznej) jakiej samotna
kobieta byla poddana. PodnosHa to jej corka Olga w skierowanej 13 lutego
1949 r. do Prezydenta RP prosbie о ulaskawienie: ))Matce przypomnialy si~
okolicznosci) w ktorych ludnosc polska w miejscu poprzedniego naszego zamieszkania znosila terror ze strony ukrainskich nacjonalistow. Jako slaba і niezaradna kobieta nie smiala odwaiyc si~ przeciwdzialac pobytowi bandytow na
wsi ani ich odwiedzinom) ani temu) іе mieli nocowac w pobliskich zabudowaniach gospodarczych naleiчcych do bylego soltysa [Jana Ogrodnika]) ktory
о tym wszystkim wiedzial. А nikomu pod wplywem l~ku nie meldowal): Suplika ta pozostawiona zostala ))bez dalszego biegu))) а to z uwagi na fakt) іі ))prosba
jest przedwczesna) а skazana odbyla zaledwie 1)5 roku kary wi~zienic{ Kolejnч
prosb~ takie ))z uwagi na charakter і rodzaj przest~pstwa)) pozostawiono ))bez
dalszego biegu))) tym bardziej іе jak stwierdzil WSR w uzasadnieniu postanowienia z 5 stycznia 1950 r.) jeszcze ))skazana nie odczula naleiycie represji karne( Dopiero na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. kara wi~zienia zlagodzona zostala do 6 lat і 8 miesi~cy. Plichota wi~ziona byla w Olsztynie і Fordonie.
Wolnosc odzyskala warunkowo) przedterminowo 16 czerwca 1953 r. [JPN Ві)
sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01) sygn. 8/916 (akta
procesowe Sr 113/48); Halagida) Czlonkowie; Lukaszewicz) WSR (tu bl~dnie
nazwisko Plichta)].
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PocнoDAJ JAN, s.

Feliksa) ur. 1928 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~
operacyjnч PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN Ві)
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
PocнoDAJ МІСНА~,

s. Dymitra і Paraskewii z d. Terebieniec) ur. 10 stycznia 1920 r. w Cetuli) pow. jaroslawski) w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. mieszkal we
wsi Radosc [!)) gm. Lelkowo) pow. braniewski. Zatrzymany 19lutego 1948 r.
w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Postanowieniem
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WPR z 16 czerwca 1948 r. dochodzenie przeciwko niemu umorzono z braku
jakichkolwiek przeslanek winy [JPN Ві, sygn. 065154 (charakterystyka obiektowa nr4B)].
PocнoDAJ

STEFAN, s. Dymitra і Paraskewii z d. Terebieniec, ur. 2 stycznia
1927 r. w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy
szkoty powszechnej. Trudnil si~ szewstwem. Ро przesiedleniu wczerwcu 1947 r.
zamieszkal w Radoki [!], gm. Lelkowo, pow. braniewski. Zatrzymany przez
funkcjonariuszy PUBP Braniewo 19lutego 1948 r. jako podejrzany о przynaleznosc do OUN. Mial w pierwszej polowie 1947 r., uzywajllc ps. "Wysznia':
pelnic obowillzki charczowego w trzech wsiach powiatu jaroslawskiego (Surmacz6wka, Rudawa і Piwoda). Ро przesiedleniu zas na Warmi~ mial nalezec do
kierowanej przez ~ Michala Оtсн~ nielegalnej OUN. Akt oskarzenia zarzucal
mu ponadto nielegalne posiadanie broni palnej - zar6wno na terenie powiatu
jaroslawskiego, jak і ро przesiedleniu (,,karabin rosyjski і kilka sztuk amunicji zachowanej w pustym budynku kolo wsi Radosc"). Slldzony byl w zbiorowym procesie czlonk6w rzekomego braniewskiego rejonu OUN. Przed WSR
zdecydowanie zaprzeczyl, Ьу przed і ро przesiedleniu nalezal do jakiejkolwiek
organizacji. Odwolal tez wyjasnienia zlozone w sledztwie, poniewaz byl w6wczas bity przez czterech oficer6w UB. Slld pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego uznal jednakie wyjasnienia te za klamliwe і 31 sierpnia 1948 r.
skazal Pochodaja na kar~ lllczn~ 13 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjnll
pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal bez zmian. Na mocy
amnestii z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzono о 1/3, tj.
do 8 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie і Hawie, sklld warunkowo, przedterminowo zwolniony zostalЗO marca 1954 r. [JPN Ві, sygn. 065154
(charakterystyka obiektowa nr 4В ); IPN 01, sygn. ВІ 1040, ВІ 1041, ВІ 1042, ВІ 1043
(akta procesowe Sr 25214В, t. 1-IV)].
POLENIUK CzESI.AW, s. Stefana, ur. 1929 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez
grup~ operacyjnll PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN
Ві, sygn. 065154 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
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PONA PIOTR, s. Jana і Marii z d. Zaprutko, ur. 18 lipca 1926 r. w ChotyD.cu,
pow. jaworowski, w rodzinie chlopskiej; ukonczyl 5 klas szkoty powszechnej,
w okresie okupacji ucz~szczal przez 2lata do szkoly handlowej. W 1944 r. za-

Ьrапу

do пiemieck.iej sluzby budowlaпej (Baudieпst), pozostawal w піеj do
chwili przej5cia latem 1944 r. froпtu. Potem powr6cil do domu rodziппego
і pomagal w gospodarstwie. Wiosп'} 1946 r. w trakcie wysiedlaпia ludпo5ci
па Ukraiп~ radzieck'} wcieloпy zostal do sotпi Grzegorza Lewk.i ps. "Kruk".
Jego dow6dcami byli m.іп. czotowy "Wolod'ko': rojowy Michal Ропа ps. "Dоп".
Otrzymal ps. "Zalizпiak': 28 czerwca 1946 r. we wsi Olenskie Chalupk.i w trakcie przypadkowego spotkaпia z grup'} operacyjп'} WP zostal rаппу, а kula
utkwila w prawym ramieпiu. Opatrzoпy przez lekarza sotпi zwolпioпy zostal
z oddzialu і do wiosпy 1947 r.leczyl si~ w domu. Ропоwпіе wezwaпy do sotпi,
za пamOW'} brata Michala do oddzialu jui піе wr6cil. Dzi~k.i ротосу Stefaпa
Zawalaka, soltysa Chotynca, uzyskal dokumeпty па пazwisko Michal Ferzak
і pod tym пazwisk.iem w czerwcu 194 7 r. przesiedloпy zostal wraz z rodzicami
do wsi Pieczark.i, pow. w~gorzewsk.i, gdzie wspбlпie z ojcem prowadzil gospodarstwo rolпe. W sierpпiu 1949 r. przyjechal do піеgо byly czotowy "Wolod'ko".
Wraz z піm za pieпi'}dze роіусzопе od ~ Stefaпa GRYCКI pojechal па Dolпy
Sl'}sk "w poszuk.iwaпiu pracy': Ро bezskuteczпych staraпiach Ропа wr6cil do
domu. Jesieпi'}1949 r. otrzymallist, bez пadawcy, zawieraj'}cy apel do ludпo5ci
ukrainsk.iej, Ьу піе wydawac wladzom bylych czloпk6w UPA, а w razie zmiaпy
ustroju w Polsce zabezpieczyc akta UB і Milicji Obywatelsk.iej. Wzywaпo ponadto "do przekazywaпia tej ulotki іппуm gospodarzom': Zatrzymaпy zostal
10 lipca 1950 r. przez fuпkcjoпariuszy PUBP W~gorzewo. Sprawa S'}dowa rozpozпawana byla w trybie dorazпym. WSR pod przewodпictwem mjr. Jerzego
Pokorпego З 1 pazdzierпika 1950 r. uzпal Роп~ za wiпnego przyпaleiпo5ci do
UPA, пielegalпe posiadaпie Ьrопі oraz utrzymywanie ро przesiedleпiu "koп
takt6w orgaпizacyjпych" z bylym czotowym. Wyrok brzmial: doiywotпie wi~
zienie, utrata praw publiczпych і obywatelsk.ich praw hoпorowych przez 5 lat
oraz przepadek mіепіа па rzecz Skarbu Panstwa. S~dzia kpt. Pokorпy byl wielce z orzeczoпego wyroku пiezadowoloпy, uwaial, іе wla5ciwa bylaby jedynie
kara smierci, ale піе uzyskal па to zgody lawпikбw: kpr. Kazimierza Nowaka
і kpr. Wladyslawa Bugaly (w poufпym pismie do NSW skariyl si~: "staпowiska
swego mimo wyjasпien і tlumaczen przeprowadzic піе moglem"). Na wyrok
skarg~ rewizyjп'} zloiyl pplk dr Jerzy Wilsoп, prokurator wojskowy. Uwaiaj'}c kar~ "za пiewspбlmiernie пisk'} w stosuпku do ci~iaru popelnioпych przest~pstw': wпioskowal о uchylenie wyroku і przekazaпie sprawy do ропоwпе
gо rozpatrzeпia w іппуm skladzie s~dziбw. NSW postaпowieпiem z 1З lutego
1951 r., zarzucaj'}c WSR bezpodstawпe rozpozпaпie sprawy w trybie doraznym, со bylo pogwalceпiem przepis6w post~powaпia, ktбre mogly miec wplyw
na orzeczeпie, wyrok uchyШ. Druga rozprawa odbyla si~ па sesji wyjazdowej
wwi~zieпiu w Barczewie. Tym razem S'}d pod przewodпictwem por. Alojzego
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Majewskiego 12 czerwca 1951 r. skazal Pon~ na kar~ 15 lat pozbawienia wolno5ci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat
oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. І ten wyrok uprawomocnil
si~. Pona w wi~zieniu w Barczewie pocz~tkowo byl zatrudniony w warsztatach
masowej produkcji. Jak pisal w opinii naczelnik wi~zienia, Pona "z nalozonych na niego obowi~zk6w wywi~zywal si~ nalezycie, jednak ze wzgl~du na
zly stan swego zdrowia z pracy zostal zdj~ty': Od 1951 r. bylleczony ambulatoryjnie, а potem w szpitalu wi~ziennym w Barczewie - cierpial na niezyt
zol~dka, mial takie wrz6d na dwunastnicy. Prosby о lask~ kierowane m.in. do
Rady Panstwa pozostawaly "bez dalszego biegu': Dopiero gdy nast~pila odwilz
polityczna, kiedy juz zlikwidowano s~dy specjalne, SW w Olsztynie Wydzial
IV-A Karny postanowieniem z 24 maja 1956 r. zastosowal wobec Pony przepisy ustawy о amnestii z 27 kwietnia 1956 r. і kar~ wi~zienia zlagodzH do 10 lat,
а kar~ dodatkow~ utraty praw zmniejszyl do 2 lat і 6 miesi~cy. Wi~ziony byl
w Olsztynie і Barczewie. Brak informacji о odzyskaniu wolno5ci, stalo si~ to
najprawdopodobniej w polowie 1957 r. [IPN 01, sygn. 8/1840 (akta procesowe
Sr 132/51); sygn. 8/1845 (akta procesowe Sr 137/51); sygn. 8/1913 (akta procesowe Sr 216/51); sygn. 8/1993 (akta procesowe Sr 18/52)].
PREDKO OLGA, с.
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Tymki і Marii z d. Zabudziala, ur. 28 maja 1927 r. w Zurawcach, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoly
powszechnej. Ро przesiedleniu na przelomie czerwca і lipca 1947 r. zamieszkala we wsi Jeziorowskie, pow. gizycki. Od 7 wrzesnia tego roku zacz~la pracowac jako pomoc kuchenna w gizyckiej restauracji "Luczanka': Zatrzymana
na podstawie donosu З lutego 1948 r. w Gizycku przez funkcjonariuszy PUBP
W~gorzewo, nast~pnie 6 lutego osadzona w areszcie WUBP. Akt oskarzenia
zarzucal jej udzielanie w 1946 r. na terenie wsi Zurawce ротосу "czlonkom
faszystowskiej organizacji UPA": w sierpniu 1946 r. w swej rodzinnej wsi na
polecenie ---) Michala WALNICKIEGO ps. "Gonta" wyprala bielizn~ czlonk6w
UPA. Tydzien p6zniej, na polecenie "Dubowego': wsp6lnie z Tekl~ Kowalsk~,
mieszkank~ Zurawc6w, gotowala posHek dla okolo 80 czlonk6w UPA. W listopadzie 1946 r. wsp6lnie z inn~ mieszkank~ Zurawc6w, Olg~ Pietnoczk~, takie
na polecenie "Dubowego" zbierala od mieszkanc6w wsi zywnosc d~a UPA; "zebrala okolo 2 kg sloniny, 50 jaj, 1 kg masla і chleb". Przed S~dem przyznala si~
do zarzucanych jej czyn6w, wyjasniaj~c, ze uczynila to pod presj~ upowc6w,
bowiem "obawiala si~ о zdrowie і zycie swoje і swojej matki". WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego 19 czerwca 1948 r. skazal j~ na
1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і honorowych praw obywatelskich
przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW ро-

stanowieniem z 8 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'l obroncy (zob. AneksJ dok.
5) pozostawil JJbez uwzgl~dnienia"J а wyrok WSR utrzymat w mocy. Decyzj'l
WSR z 4 wrzesnia 1953 r. zastosowano wobec niej przepisy ustawy amnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. Z wi~zienia w Fordonie zwolniona zostala warunkowo
11 wrzesnia 1953 r. [IPN 0/J sygn. ВІ1О 18 (akta procesowe Sr 231 І48)].
s. Dymitra і Anastazji z d. Makoch, ur. 29 sierpnia 1910 r. we
wsi Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: З klasy szkoty
powszechnej. Rodzina utrzymywata si~ z dwuhektarowego gospodarstwa rolnego. Za dzialania na rzecz OUN Procyk zostal skazany w 1932 r. wyrokiem
S!ldu Okr~gowego we Lwowie na rok і 2 miesi'lce wi~zienia. Jesieni'l 1941 r.
wywieziony na przymusowe roboty rolne do Niemiec, w 1943 r. urlopowany,
jui nie wrocit do Rzeszy. Wowczas to miat wst'lpic do OUN і uzywac ps. "Strila': Latem 1944 r. wcielony zostat do Armii Czerwonej. Stuzyl w 511. Pulku
Piechoty Aleksandra Newskiego, uczestnicz'lcym m.in. w walkach na terenie
Prus Wschodnich. Byt dwukrotnie ranny. Ze szpitala wyszedt jesieni'l 1945 r.
z bezwtadem prawej r~ki. Powrocit do Korni. Ро przesiedleniu w czerwcu
1947 r. mieszkat wraz z zon'l Anastazj'l (z d. Werbowa) і dwojk!l dzieci we wsi
Gajle, pow. braniewski, gdzie prowadzil siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 19 stycznia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo. Akt
oskarzenia zarzucal Procykowi, іе "udzielal czynnej ротосу faszystowskiej
organizacji OUN-UPA, zmierzaj'lcej do oderwania wschodniej cz~5ci obszaru Panstwa Polskiego': Mialy о tym swiadczyc trzy fakty: zim'l 1945 r. ("daty
blizej nieustalonej"), gdy prowadzono wsrod mieszkancow wsi Kornie zbiork~
odziezy, Procyk "oddal swoj plaszcz wojskowy dla czlonkow organizacji OUNUPA". We wrzesniu 1946 r. zgodzil si~ uiyczyc "na okres jednej nocy" czlonkom UPA swego konia "dla celow organizacyjnych". Takie we wrzesniu tego
roku dat zbieraj'lcemu kontyngent zbozowy na rzecz UPA charczowemu Stefanowi Hrycynie ps. "August" 20 kg zyta. Przed WSR Procyk zaprzeczyt, Ьу miat
jakikolwiek pseudonim, czy tei nalezat do nielegalnej organizacji. Wyjasnil:
plaszcz wojskowy zostal mu zabrany, wbrew jego woli; podobnie byto z uzyczeniem podwody. Кіеdу zbierano zboze, to uzbrojony wspoltowarzysz Hrycyny
jednoznacznie zagrozil: nie dasz dobrowolnie miarki, to zabierzemy wszystkie
ziarno. WSR pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego okreslit wyjasnienia zlozone w trakcie procesu jako niewiarygodne, natomiast lldat wiar~
wyjasnieniom zlozonym w toku sledztwa" і uznat Procyka za winnego zarzucanych czynow. 26 maja 1948 r. S'ld skazat go na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 2 lipca 1948 r. wyrok
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utrzymal w mocy. Anastazja Procyk w prosbie skierowanej 15 kwietnia 1950 r.
do Prezydenta RP о darowanie kary w drodze laski pisala: ,,Ро aresztowaniu
m~ia znalazlam si~ wstrasznych warunkach materialnych. Mam na utrzymaniu
troje nieletnich dzieci, z ktorych najmlodsze urodzHo si~ jui ро aresztowaniu
m~ia. Poza tym opiekuj~ si~ starymi rodzicami (ojciec 86lat, matka 79lat) oraz
szescioletni'} sierot'} ро siostrze і szwagierk'}-kalek'}. ktora wymaga szczegolnej opieki. W polu і w domu pracuj~ sama, bez iadnych sH najemnych. Sama,
z pracy wlasnych r'}k musz~ wyzywic tak liczn'} rodzin~. - - jui nie mog~ podolac tak ci~zkiej pracy і tym rozmaitym obowi'}zkom. - - Ziemia nienalezycie
przeze mnie uprawiana wydaje n~dzne plony, gospodarstwo cale podupada. - Jestem jui u kresu sH.-- Z gl~bi udr~czonego serca gor'}CO prosz~ Obywatela
Prezydenta о darowanie memu m~zowi reszty kary w drodze laski. - - М'}і
moj nie jest przest~P''l· Nigdy nie nalezal do bandy UPA і dobrowolnie nie
udzielal jej pomocy. - - Prosz~ ulitowac si~ nad naszym szczegolnie ci~zkim
polozeniem, nad n~dz'} naszych dzieci - - і zwolnienie mego m~za z wi~zienia".
Та dramatyczna prosba pozostala bez echa. Dopiero 12 maja 1953 r. WSR na
mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/3,
tj. do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie, OPW Sosnowiec-Radocha, Lagiewnikach, s~d zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo
28lipca 1953 r. [IPN 01. sygn. 8/965 (akta procesowe Sr 176/48)].
PRZEPI6RSКA JANINA IWONA, С. Jozefa і lreny Z d. Morenin, ur. 11lipca 1925 r.
we wsi Кrupiec. pow. lubaczowski, wyksztakenie: niepelne srednie. Od 1942 r.•
uzywaj'}c ps. ,.Asia·: byla czlonkiem mlodziezowej organizacji OUN .,Junacy': Jej
brat Wsewolod ps.•.IkarJ) byl czlonkiem OUN. Ро przesiedleniu mieszkala wSrokowie, pow. k~trzynski; pracowala jako bibliotekarka w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w K~trzynie. Jej ojciec, duchowny greckokatolicki duszpasterzowal
jako wikariusz w rzymskokatolickiej parafii w Gizycku. Zatrzymana 18 stycznia
1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn pod zarzutem udzielania ротосу
Eugeniuszowi Sztenderze ps .•• PrirwaJ) (bylemu prowidnykowi Okr~gu ІІІ OUN),
ktory przybyl na Mazury z Lubelszczyzny pod koniec 1947 r. Przekazana zostala do dyspozycji Ministerstwa Bezpieczenstwa Publicznego, а nast~pnie wydana
wladzom ZSRR, gdzie skazano j'} na 10 lat lagru. Na fali chruszczowowskiej odwilzy zwolniona z obozu і w pazdzierniku 1955 r. powrocHa do Polski. Zamieszkala w K~trzynie. We wrzesniu 1965 r. wyjechala do Wielkiej Brytanii і jui do
Polski nie wrocHa. Tam wyszla za m'}i za Wladyslawa Maszczaka. Brala aktywny
udzial w pracach brytyjskiego zwi'}zku Ukraincow [IPN Ві. sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 11 б); Halagida, Prowokacja].

REBIZANT STEFAN, s. Jana і Anny z d. Abraniak, ur. 15 grudnia 1925 r. w Gorajcu, pow. lubaczowski; wyksztalcenie: 7 klas szkoty powszechnej. Robotnik
rolny. Od wiosny 1946 r. jako "Sokil" w OUN w kuszczu "Gorajeckim", kt6rego
prowidnykiem byl Dymitr Laszyn ps. "Boroda: Z broni~ w r~ku "udawal si~
kilkakrotnie do wsi Gorajec, gdzie od miejscowej ludnosci zbieral zywnosC':
6 marca 1947 r. zatrzymany przez WP w trakcie operacji zbrojnej przeciwko
UPA, zwolniony z aresztu pulkowego 22 kwietnia 1947 r. powr6cH do domu.
Przesiedlony jednym z pierwszych transport6w na pocz~tku maja 1947 r., zamieszkal w Markuzach, pow. Hawecki, gdzie u nadlesniczego J6zefa Dygasinskiego pracowal jako wozak. Zatrzymany 4 lipca 1948 r. przez funkcjonariuszy
WUBP. Akt oskarzenia sporz~dzono jedynie na podstawie wyjasnien Rebizanta
zlozonych w trakcie sledztwa. WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego 26 sierpnia 1948 r. skazal Rebizanta na kar~ 13 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek
calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolno5ci WSR zlagodzH do 9 lat. Rebizant
wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie, sk~d warunkowo, przedterminowo
zwolniony zostal 11 wrzesnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1102 (akta procesowe
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Sr 323/48)].
R~в1sz

PARASKEWIA, с. Jerzego і Oksany z d. Czerkas, ur. 1О pazdziernika
1922 r. we wsi Werchrata, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoty powszechnej. W 1941 r. zawarla zwi~zek malzenski z Teodorem R~biszem, dzialaczem ukrainskiego ruchu narodowego. P6znym latem
1944 r. ро wkroczeniu na Rzeszowszczyzn~ Armii Czerwonej R~bisz zszedl do
podziemia. Pod ps. "Zaruba" і "Blud" byl prowidnykiem Rejonu V Okr~gu 11
OUN. Od tej pory Paraskewia wraz c6rk~ (ur. 1944) zmieniala kilkakrotnie
miejsce zamieszkania (wsie Werchrata, Lubycza Kr6lewska, Huta Stara, Mzygaty, przysi6lek Lisy kolo Lubyczy Kr6lewskiej). Z m~iem w ci~gu dw6ch і p6l
roku spotkala si~ zaledwie siedem razy, zawsze w towarzystwie jego ochrony
(towarzyszyli mu: Piotr Przytulski ps. "Jastrub" albo "StrHa" czy "Lemaniuk").
Ostatnie spotkanie mialo miejsce w Lisach w kwietniu 1947 r. М~і wkr6tce
zgin~l: we wrzesniu 1947 r. zolnierze grupy operacyjnej KBW odkryli schron,
w kt6rym kwaterowal. Podczas zdobywania bunkru R~bisz poni6sl smierc.
Paraskewia ро ostatnim spotkaniu z m~iem opu5cHa Lubaczowskie і przeniosla si~ do swej ciotki mieszkaj~cej w Czarnym Dunajcu, pow. nowotarski.
Latem 1947 r., kiedy zdobyla adres przesiedlonych na Warmi~ rodzic6w, pod
nazwiskiem Marii Klimko, swojej zabitej wiosn~ 1946 r. siostry, przyjechala
do Orzechowa, pow. lidzbarski, gdzie ojciec prowadzH siedmiohektarowe go-
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spodarstwo rolne. Wspomagana przez rodzic6w utrzymywala si~ z krawiectwa podobnie jak w Lubaczowskiem. Nie przyznawala si~ do swej ukrainskiej
narodowoki. Zatrzymana zostala 16 listopada 1950 r. przez funkcjonariuszy WUBP і postawiona w stan oskarienia. WSR pod przewodnictwem por.
Alojzego Majewskiego 24 stycznia 1951 r. uznal j'! za winn'! dw6ch czyn6w
przest~pczych. Ро pierwsze: ,,wiedчc о przebywaniu na terenie - - powiat6w
[lubaczowskiego і tomaszowskiego] czlonk6w przest~pczej zbrojnej organizacji ukrainskich nacjonalist6w pod nazw'! UPA, nie zameldowala о tym wladzy
powolanej do kigania przest~pstw"; ро drugie: wiosn'! 1947 r. na kolonii wsi
Lubycza Кr6lewska ,,udzielila poiywienia dw6m czlonkom OUN-UP.K (tzn.
m~iowi і towarzysz'!cemu mu czlonkowi ochrony). Przed S'!dem przyznala si~
do zarzucanych czyn6w і tlumaczyla, іе ,,nie meldowala wladzom о przebywaniu czlonk6w bandy UPA, poniewai nie chciala meldowac na swego m~ia':
а "do zjedzenia m~iowi і jego koledze dala tylko raz kawy і chleba". Takie tlumaczenie wedlug SC!du "nie wykluczalo jej winy", Ьо nawet "wzgl'!d na m~ia
nie upowainial jej do udzielania mu, jak tei jego koledze - czlonkowi bandy,
ротосу w postaci poiywienia': Wyrok brzmial: 5 lat wi~zienia z utrat'! praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. NSW postanowieniem z 12 marca 1951 r. skarg~ rewizyjn'! pozostawil "bez uwzgl~dnienia"
і wyrok utrzymal w mocy. 12 maja 1953 r., stosuj'!c przepisy ustawy о amnestii
z 22listopada 1952 r., WSR zlagodzil kar~ wi~zienia do 3lat і 6 miesi~cy. Zwolniona warunkowo, przedterminowo z Fordonu 1 sierpnia 1953 r. [IPN Ol. sygn.
8/1721 (akta procesowe Sr 326/50); Lukaszewicz, WSR (tu nieprecyzyjne dane,
bl~dne nazwisko: Rebisz); Motyka].
Rooow1cz PAWEI., s. Zachariasza і Anny z d. Krupa, ur. 12 wrzesnia 1922 r.
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we wsi Koniusza, pow. przemyski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. W 1942 r. wcielony do niemieckiej sluiby budowlanej (Baudienst), gdzie pracowal przymusowo przez ponad osiem miesi~cy.
Ро przesiedleniu zamieszkal we wsi Zieleniec, pow. ilawecki, gdzie otrzymal
6,5 ha ziemi, na kt6rej gospodarowal wraz z ion'! Emili'! (z d. Kuzniak). Zatrzymany 4 maja 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP G6rowo Baweckie. Oskariony zostal о czynny udzial w podziemiu bandero_wskim od sierpnia 1945 do
kwietnia 1947 r. na terenie Przemyskiego: m.in. byl charczowym, zbieral iywnosc і pienieJdze na rzecz oddzial6w UPA, а pona~to pelnH funkcj~ l'!cznika
(przekazywal "sztafetki''), zbieral informacje о ruchach pododdzial6w WP, UB,
МО і przekazywal je przeloionym. Przed WSR nie przyznal si~ do zarzucanych
aktem oskarienia przest~pstw. Przyznal jedynie, іе w 1946 r. byl zmuszony
kilkakrotnie pomagac grupie prowiantowej UPA w zbieraniu daniny iywno-

kiowej. S'ld pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowsk.iego 23 sierpnia
1948 r. uznal win~ Rodowicza za udowodnion'l і orzeld wobec niego kar~ 1О lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelsk.ich praw honorowych przez
5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
z 1 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'l pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok
WSR utrzymal w mocy. Dzi~k.i ustawie amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~
pozbawienia wolnoki zlagodzono о 1/3, tj. do бlat і 8 miesi~cy. Rodowicz wi~
ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu і Nowogardzie, sk'ld warunkowo,
przedterminowo, obligatoryj nie (,,okres 11 miesi~cy [uwi~zienia] zostal mu
zaliczony podwojnie") zwolniony zostalбlutego 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1096
(akta procesowe Sr 316/48)].

R

s. Teodora і Katarzyny, ur. 20 marca 1921 r. we wsi Ulazow,
pow. lubaczowsk.i, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Od 1941 r. pracowal w Hamburgu w zawodzie slusarza.
Do rodzinnej wsi powrocil w sierpniu 1945 r. Wowczas zostal zwerbowany do
OUN. Byl w kuszczu "Bajdy': nosil ps. "Kal': Bral udzial w rekwizycjach iywnoki przeznaczonej dla sotni Mikolaja Tarabana ps. "Tucza". Wiosn'l 1946 r.
uczestniczyl w paleniu wsi opuszczonych przez Ukraincow przesiedlonych do
ZSRR. Jesieni'l194 7 r. otrzymal falszywe dokumenty na nazwisko Jozef Janick.i.
Pod tym nazwisk.iem przyjechal w styczniu 1948 r. w Olsztynsk.ie. OsiedШ si~
w maj'ltku Lukowo, gm. Rogajny, pow. pasl~ck.i, gdzie pracowal jako robotnik
rolny. Zatrzymany ЗО pazdziernika 1948 r. przez funkcjonariuszy МО. Przekazany PUBP w Pasl~ku. WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego 21 grudnia 1948 r. skazal Sarapuka na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw
publicznych і obywatelsk.ich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 1 marca 1949 r. wyrok
utrzymal w mocy. 18 wrzesnia 1953 r. WSR, stosuj'lc postanowienia ustawy
amnestyjnej z 22 listopada 1952 r., kar~ pozbawienia wolnosci zlagodzil о 1/3,
tj. do 8 lat. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Jelcz. Warunkowo,
przedterminowo zwolniony zostal 7 kwietnia 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1184
(akta procesowe Sr 427/48)].

s

SARAPUK JAN,

s. Andrzeja і Anny z d. Niekior, ur. 18 wrzesnia 1929 r.
w Manasterzu, gm. Wi'lzownica, pow. jaroslawsk.i, w rodzinie chlopsk.iej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkal wraz z rodzicami we wsi Rydzewo, pow. giiyck.i, gdzie zajmowal si~ stolarstwem і pomagal w prowadzeniu dziesi~ciohektarowego gospodarstwa rolnego. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Giiycko 1 stycznia 1948 r. pod zarzutem
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udzielania ротосу czlonkowi UPA. W sledztwie przyznal si~, іе rzeczywikie
od 18 grudnia 1947 do 1 stycznia 1948 r. тieszkal w jego doтu znany ти
od dziecka, jeszcze sprzed przesiedlenia, тieszkaniec Manasterza Dymitr
Skoratko, ktorego przyj~l do pracy, Ьоwіет rodzina Skoratki znajdowala si~
w trudnej sytuacji тaterialnej. Sawula chcial zwyczajnie, ро ludzku, ротос іт.
TwierdzH, іе nic nie wiedzial о zwi~zkach Skoratki z UPA. Tluтaczenie to nie
znalazlo uznania w oczach prokuratury. Sawule postawiono zarzut udzielania
czynnej ротосу UPA. WSR w Olsztynie pod przewodnictweт тjr. Jana Lubaczewskiego 28lutego 1948 r. rozpoznal spraw~ Sawuly, uznaj~c go za winnego
zarzucanych mu czynow przest~pczych і skazal na 1О lat wi~zienia, utrat~ praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia. NSW postanowieniem z 20 kwietnia 1948 r. uwzgl~dnH w cz~ki skarg~
rewizyjn~ і, zmieniaj~c kwalifikacj~ prawn~, zlagodzH kar~ wi~zienia do 5 lat,
а utrat~ praw do З lat. UchyШ tei przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Lagiewniki. Komendant OPW
w opinii о Sawule, kontrasygnowanej przez swego zast~pc~ do spraw politycznych, pisal5 maja 1951 r., іе "pod wzgl~dem politycznym nie wykazal [w trakcie pobytu w wi~zieniu] wrogiej dzialalnoki wobec Polski Ludowej, jednak nie
moina potwierdzic, іе jest wi~zniem pewnym, gdyz jest wi~zniem skrytym,
со nie daje ро sobie poznac wlakiwego zapatrywania. - - Na darowanie mu
reszty kary na razie nie zasluguje': Sawula pracowal wowczas w kopalni w~gla
kamiennego "Wyzwolenie': Na skutek tej opinii zabiegi ojca, Andrzeja Sawuly,
о warunkowe zwolnienie lub choc udzielenie urlopu w odbywaniu kary nie
powiodly si~. Podobnie skonczyly si~ zabiegi matki - Anny Sawuly (zob. Aneks,
dok. 15 і 17). Dopiero 1 grudnia 1952 r., na miesi~c przed terminem uplywu
konca kary, zostal zwolniony warunkowo z wi~zienia [IPN 01, sygn. 8/872 (akta
procesowe Sr 52/48)].
SEPczuк W~ADYS~Aw,
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s. Szymona і Marii z d. Kuczer, ur. 28 pazdziernika
1908 r. w Kobylanach, pow. bialski, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. Rolnik.
Od 1928 do 1933 r. naleial do КРР, za со w 1934 r. byl skazany przez S~d Okr~
gowy w Вialej Podlaskiej na 2lata wi~zienia (na mocy amnestii uwolniony ро
8 miesi~cach). Ро przesiedleniu zamieszkal we wsi Rybaki, gm. Dobry, pow.
pasl~cki, gdzie prowadzH jedenastohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 4 pazdziernika 1952 r. przez funkcjonariuszy olsztynskiego WUBP і postawiony przed WSR pod zarzutem, іе "posiadaj~c wiarygodn~ wiadomosc", iz
u s~siada, ~ Lucjana BARTOSZEWSКIEGO od 1948 r. mieszkaj~ byli czlonkowie
UPA (syn SC}Siada Wlodzimierz і przyjaciolka syna Anna Czaban), "nie powiadomH о powyiszym wladz powolanych do kigania przest~pstw': S~d pod

przewodnictwem ppor. Zdzislawa Banaszkiewicza 28 stycznia 1953 r. skazal
Sepczuka na kar~ 2 lat wi~zienia, kt6r~ jednoczesnie na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. zlagodzil о polow~, tj. do roku. NSW postanowieniem z 24lutego 1953 r. wyrok uchylil, а post~powanie karne umorzyl. 7 marca
1953 r. WSR wydal nakaz bezzwlocznego wypuszczenia Sepczuka na wolnosc.
Wi~ziony byl w Olsztynie і Kaminsku [/PN 01, sygn. 8/2239 (akta procesowe
Sr 286/52)].

s

SERBIN МІСНАІ.,

s. Stanislawa і Karoliny, ur. 1 marca 1927 r. we wsi Rudenka,
pow.leski, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. Rolnik. Ро przesiedleniu od polowy maja 1947 r. wraz z rodzicami mieszkal we wsi Wesolowo, pow. w~gorzew
ski. Zatrzymany 1О lutego 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo.
Oskariony zostal о wsp6lprac~ od grudnia 1946 do maja 1947 r. z podziemiem
ukrainskim na terenie powiatu leskiego: zbieral od mieszkanc6w wsi iywnosc,
а takie sporz~dzil spis inwentarza iywego we wsi Rudenka, na podstawie kt6rego grupa prowiantowa ,,Burka" przej~la od mieszkanc6w wsi 25 kr6w. Podczas
rozprawy przed WSR Serbin odwolal wymuszone w sledztwie wyjasnienia jako
nieprawdziwe. Swiadkowie oskarienia na procesie takie odwolali zeznania zloione w sledztwie, stwierdzaj~c, іе ,,w sledztwie nie m6wili tak, jak zostalo to
uj~te w protokole': Swiadek Maria Macko, s~siadka z Rudenki, dodawala: Serbina ,,znam jako porz~dnego chlopca, kt6ry nikomu nigdy niczego zlego nie
zrobil. Nie slyszalam r6wniei, Ьу osk[ariony] zbieral iywnosc dla bandy': Ojciec Michala, Stanislaw Serbin, wyst~puj~cy na rozprawie w roli swiadka oskarienia, m6wil: w UB protok6l ,,napisali jak chcieli", а on, niepismienny, musial
tylko krzyiykami potwierdzic zeznania. Dodawal: syn nie tylko nie zbieral prowiantu dla UPA, ale jemu samemu ,,upowcy wybili рі~с z~b6w za niespelnienie
daniny", kt6rej nie m6gl dac, Ьо sam nie mial. Zreszt~- dodawal- і ,,tak lagodnie si~ ze mn~ obeszli", Ьо bywalo, іе ,,о ile ludnosc nie dawala im posluchu
lub stawiala op6r, to palili ich domostwa, nawet swoich pobratymc6w". S~d pod
przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego 12 kwietnia 1948 r. uniewinnil Michala Serbina od stawianych w akcie oskarienia zarzut6w. Tego samego dnia
odzyskal wolnosc [/PN Ol, sygn. 8/898 (akta procesowe Sr 90/48)].
s. Szymona і Marii z d. Pietraszko, ur. 9 stycznia 1924 r. we wsi
Wulka Zapalowska, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
2 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Do dziewi~tnastego roku іусіа pomagal
rodzicom w trzyhektarowym gospodarstwie rolnym. W 1943 wcielony do niemieckiej sluiby budowlanej (Baudienst), pracowal do lata 1944 r. w Przeworsku przy budowie tor6w kolejowych. Ро przejkiu frontu powr6cil do rodzinnej
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wsi. W lutym 1945 r. wcielony zostal do kuszczu "Borysa", otrzymal pseudonim
"Zwir': przeszedl przeszkolenie w poslugiwaniu si~ broniCJ. B~dCJC w kuszczu,
budowal ziemianki, tajne magazyny zywnokiowe. Uczestniczyl takze w zbieraniu kontyngentu zywnokiowego dla sotni UPA, potem wykonywal powierzone mu prace gospodarskie, przede wszystkim w kuchni, bowiem odnowilo
si~ "zapalenie ko5ci" nogi і mial trudno5ci z poruszaniem si~. W rezultacie
przed zniwami 1946 r. zwolniony zostal z kuszczu, powr6cH do domu. Rodziny
jui nie zastal, Ьо przesiedlona zostala na radzieckCJ Ukrain~. Zamieszkal wi~c
w Starym Siole u wuja, Macieja Pietraszki і pomagal mu w pracach gospodarskich. Ро przesiedleniu latem 1947 r. mieszkal we wsi Harsz, pow. w~go
rzewski. Zadenuncjowany przez odbywajCJcych kar~ wi~zienia bylych czlonk6w
podziemia banderowskiego zatrzymany zostal 31 marca 1952 r. przez funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo і postawiony przed WSR. W trakcie rozprawy odwolal wymuszone w sledztwie wyjasnienia dotycчce swego udzialu w akcjach
zbrojnych. SCJd pod przewodnictwem ppor. Zdzislawa Banaszkiewicza uwolnil
Sidora od stawianych w akcie oskarzenia zarzut6w czterokrotnego "udzialu
w gwaltownych zamachach na Wojsko Polskie': gdyz, jak uzasadnial, "brak jest
dostatecznych dowod6w w tym kierunku - - poza jednorazowym przyznaniem si~ do tych zarzut6w w toku sledztwa" (wymuszone biciem wyjasnienia
Sidor odwolal w trakcie rozprawy). Za pozostale zarzucane czyny przest~pcze
SCJd 28 listopada 1952 r. skazal go na kar~ 12 lat pozbawienia wolno5ci, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 4lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. 23 wrzesnia 1953 r., stosujCJC postanowienia ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r., WSR zlagodzH kar~ pozbawienia
wolno8ci о 1/3, tj. do 8 lat. W trybie nadzoru SCJdowego Prezes NSW wni6sl
о zlagodzenie do 4 lat orzeczonej kary pozbawienia wolnoki. Sidor wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie і Hawie, skCJd zwolniony zostal 29 czerwca 1956 r.
'[IPN Ol, sygn. 8/2215 (akta procesowe Sr 264/52)].
s. Eliasza і Anny z d. Szawaj, ur. 11 wrzesnia [jest і listopada] 1924 r.
w Laszkach, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy
szkoly powszechnej. Robotnik rolny. W 1946 r. jego rodzin~ wysiedlono na
radzieck'! Ukrain~, w Polsce pozostal sam. Od polowy marca do poczCJtku maja
1946 r. byl pod ps. "Bereza" czlonkiem "grupy prowiantowej" sotni Grzegorza tewka ps. "Kruk" operujCJcej na terenie powiatu jaroslawskiego. Z broniCJ w r~ku zbieral kontyngenty zywnokiowe na rzecz UPA. Opu5cH oddzial
w pierwszych dniach maja 1946 r., ро czym ukrywal si~- zar6wno przed wladzami polskimi, jak і "przed tymi z lasu banderowcami': "Nawiedzal ро nocach
zagrody niekt6rych gospodarzy-Ukrainc6w, kt6rym - - przemOCCJ zabieral na
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osobisty u:iytek r6:ine cz~5ci garderoby, tyton і :iywnosC': 5 listopada 1946 r.
ujawnil si~ na posterunku МО w Laszkach, zdal bron і zlo:iyl obszerne zeznania. O:ienil si~ z Paraskewi~ (z d. Buczek), z kt6r~ ро przesiedleniu mieszkal we
wsi B~dzie, pow. Hawecki. Tam te:i 7lipca 1947 r. zostal zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP G6rowo Haweckie. Na wniosek prokuratora kpt. Romana
Strugals~ego ("ze wzgl~du na okazan~ dobr~ wol~ oskar:ionego") odst~piono
od rozpoznawania sprawy w trybie dorainym. WSR pod przewodnictwem kpt.
Aleksandra Borowskiego 8 stycznia 1948 r. skazal Sirego na kar~ 15 lat wi~zie
nia, utrat~ praw publicznych і honorowych praw obywatelskich przez 5 lat oraz
przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 27 lutego
1948 r., uwzgl~dniaj~c w cz~5ci skarg~ rewizyjn~ obroncy, zmienil wyrok WSR,
lagodz~c kar~ pozbawienia wolno5ci do lat 10. Na mocy ustawy amnestyjnej
z 22listopada 1952 r. WSR zlagodzil 1 czerwca 1953 r. kar~ pozbawienia wolno5ci о 1/3, tj. do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie і OPW Lagiewniki, sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal 21 lipca 1953 r.
[IPN 01, sygn. 8/1343 (akta procesowe Sr 195/49); sygn. 8/1471 (akta procesowe
Sr 376/49)].
s. Aleksandra і Marii z d. Zawitkowska, ur. 2 lutego 1919 r.
w Nowej Grobli, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie 3 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W 1940 r. zmobilizowany do Armii Czerwonej, stacjonowal w Charkowie. Ро rozbiciu pododdzialu w 1942 r. powr6cil do
rodzinnej wsi. Ро 1942 r. przebywal na robotach w Niemczech. Ро powrocie
zamieszkal u wuja Piotra Zawitkowskiego, kt6remu pomagal w gospodarstwie
rolnym. Kiedy nasщpila kolejna fala przymusowych przesiedlen dt> ZSRR, nie
chc~c wyje:id:iac, ukrywal si~. W6wczas to, wiosn~ 1946 r., zmobilizowany
zostal do grupy prowiantowej Wasyla Sycza ps. "Skala", otrzymal pseudonim
"Loziak': Grupa, licz~ca od 15 do 20 os6b, zbierala na pograniczu powiat6w
jaroslawskiego і lubaczowskiego danin~ na rzecz sotni UPA dowodzonej przez
Mikolaja Tarabana ps. "Tucza': Czlonkowie grupy byli uzbrojeni w karabiny,
jedynie dow6dca "Skala" mial automat ppSz. Nie nosili mundur6w, chodzili
wcywilnych ubraniach, ale gospodarze doskonale wiedzieli, kim s~ і :іе nie nale:iy sprzeciwiac si~ ich :i~daniom. Кіеdу w polowie grudnia Sycz opu5cil grup~ і, jak w6wczas przypuszczano, przeszedl na teren ZSRR, Sitko 19 stycznia
1947 r. wraz z czterema innymi czlonkami kuszczu ujawnil w PUBP w Lubaczowie swoj~ dzialalnosc organizacyjn~, zdal posiadany karabin. Dokonal stosownych rejestracji, podj~l prac~ jako robotnik na stacji РКР w Nowej Grobli.
Ро przesiedleniu na Mazury w maju 1947 r. zamieszkal we wsi Woryny, pow.
ilawecki, ale ju:i niebawem, 5lipca zostal tymczasowo aresztowany przez funk-
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cjonariuszy PUBP G6rowo Haweckie pod zarzutem przynaleznosci do UPA.
S<!dzony byl wraz z dwoma czlonkami grupy Wasyla Sycza: ~ Janem KONDRYSZYNEM і ~ Jerzym KIEBAt1. 21 stycznia 1948 r. WSR pod przewodnictwem
kpt. Aleksandra Borowskiego skazal Sitk~ na l<!cZnC! kar~ 15lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek
calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 14 kwietnia
1948 r., uwzgl~dniaj'!c skarg~ rewizyjn'!, zmienH wyrok WSR, lagodz'!c kar~
pozbawienia wolnoki do 10 lat. Ро ogloszeniu ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. WSR 15 maja 195З r. kar~ wi~zienia zlagodzH do 7lat. Wi~ziony ЬуІ
w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu, OPW Brzozowice-Kamien і Brzeziny Sl<!skie.
Wolnosc odzyskal5lutego 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/807, 8/808 (akta procesowe
Sr 735/47, t. 1-ll)].
SкІВІАК TEOFIL, s. Dymitra і Tekli z d. Paluch, ur. 20 maja 1927 r. w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi S6wki, pow. braniewski.
Zatrzymany 19lutego 1948 r. w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Postanowieniem WPR w Olsztynie z 9 czerwca 1948 r. sledztwo
przeciwko niemu umorzono z braku jakichkolwiek przeslanek winy [JPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 49)].
SкiEJKO MARIA, z d. Kluczkowska, с. Eliasza і Agaty, ur. 7 kwietnia 1919 r.
w Rzeczycy, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkala w Kurkach, pow. ostr6dzki. Zatrzymana 11 marca 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da wraz z m~iem ~
Piotrem SКIEJKO. Podobnie jak on oskarzona zostala о udzielanie w Kurkach
od grudnia 1947 do lutego 1948 r. czynnej ротосу ukrywaj'!cym si~ bylym
czlonkom UPA. Ponadto obci'!ial j'! fakt przekazania ~ Marcie Wusyк fotografii celem wyrobienia falszywych dokument6w tozsamoki dla ukrywaj'!cych
si~ upowc6w. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego
25 czerwca 1948 r. uznal j'! za winn(} і skazal na kar~ 5 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez З lata. NSW postanowieniem z З wrzesnia 1948 r. wyrok WSR utrzymal w mocy. Kar~ odbywala
w Olsztynie і Fordonie, sk'!d warunkowo, przedterminowo zwolniona zostala
18 listopada 1950 r. [IPN 01, sygn. 8/1 О 19 (akta procesowe Sr 232/48)].
SкiEJKO PIOTR,
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s. Jana і Julii z d. Lisiecka, ur. 7 sierpnia 1912 r. we wsi Hubinek, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztaleenie: 4 klasy szkoly роwszechnej. Rolnik. W latach 19З4-19З6 odbyl zasadnicч sluzb~ wojskow'!

w 40. Pulku Piechoty Dzieci Lwowskich, stacjonujC}cym w garnizonie Lwow.
Zolnierz Wrzesnia; walczyl w ramach 26. Putku Piechoty. Ро walkach wrocil
do rodzinnej wsi і pracowal na roli. Przesiedlony na Mazury, zamieszkal (wraz
z ion'l, dwojkC} dzieci і tesciami) w Kurkach, pow. ostrodzki, gdzie prowadzil
dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 29 lutego 1948 r. przez
funkcjonariuszy PUBP Ostroda. Oskariono go о udzielanie od grudnia 1947
do lutego 1948 r. czynnej ротосу bylym czlonkom UPA: w swoich zabudowaniach gospodarskich ukrywat uzbrojonych "Stril{ і "Wasyla': "dajC}c im catodzienne poiywienie': Nie zameldowal tei przybylym do niego 25 lutego 1948 r.
funkcjonariuszom UB о ukrywajC}cych si~ wowczas w jego stodole upowcach.
SC}dzony byt w jednym procesie wraz z ion'l ~ Mari'l SКIEJKO, szwagrem ~
Janem KLUCZKOWSКIM і siostrC} ~ ParaskeWiC} KLUCZKOWSKJ}. 25 czerwca
1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal
Skiejk~ za winnego zarzucanych mu aktem oskarienia czynow і skazal na kar~
5 lat wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 3 lata. NSW postanowieniem z 3 wrzesnia 1948 r. wyrok WSR utrzymat
w mocy. Skiejko kar~ odbywat w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu і OPW Lagiewniki, skC}d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal29 pazdziernika
1952 r. [JPN 01, sygn. 8/1019 (akta procesowe Sr 232/48)].

s

Sк6RATKO ALEKSANDER, s. Teodora і Justyny z d. Galan, ur.

2 czerwca 1928 r. we
wsi Cetula, pow. jaroslawski, w rodzinie chtopskiej; wyksztakenie: 3 klasy szkoty
powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkat w Lelkowie, pow. braniewski. Aresztowany 19lutego 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo jako podejrzany о przynaleinosc do nielegalnej organizacji. SC}dzony byt w zbiorowym procesie czlonkow
rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do ktorej mial go zwerbowac ~ Michat
0LСНА. Poza zgod'l na wstC}pienie do OUN і uczestnictwo w zebraniach informacyjnych akt oskarienia zarzucal mu dodatkowo nielegalne posiadanie broni palnej. Skoratko przed WSR zdecydowanie zaprzeczyt popelnieniu zarzucanych mu
czynow і odwolat wymuszone biciem wyjasnienia ztoione w sledztwie. SC}d pod
przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego nie uwzgl~dnil tych racji і bez udowodnienia winy 31 sierpnia 1948 r. skazat Skoratk~ na 1О lat wi~zienia, utrat~ praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 3lata oraz przepadek mienia
na rzecz Skarbu Panstwa. Dramatyczne supliki matki (zob. Aneks, dok. 11) pozostawaly "bez biegu': Dopiero na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. kar~ wi~zie
nia zlagodzono do бlat і 8 miesi~cy. Каr~ odbywat w Olsztynie, Barczewie, OPW
Sosnowiec-Radocha, OPW Dymitrow, OPW Bytom, s!G}d wyszedt na wolnosc
15 grudnia 1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr48); IPN 01,
sygn. 8/1040,8/1041,8/1042,8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
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Sк6алтко

}AN, s. Jana, ur. 1929 r. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez grup~
operacyjnCJ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN Ві,
sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
Sк6алтко
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STEFANIA, z d. Hopko, с. Konstantego і Katarzyny z d. Dzikow, ur.
12 stycznia 1924 r. w Czerwonej Woli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej;
wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Od jedenastego roku іусіа "sluiyla
u ludzi". І tak аі do 1945 r., kiedy wyszla za ffi'JZ za Dymitra Sk6ratk~, kt6ry
uwaiany byl za ,,gospodarza': bowiem posiadal 8 m6rg ziemi. Zamieszkala we
wsi Manasterz, pow. jaroslawski, skCJd pochodzil Dymitr (ur. 1919 r.), kt6ry
od 1941 r. byl na robotach przymusowych w Niemczech (pracowal w fabryce
w Rostoku, Meklemburgia-Pomorze Przednie). JesieniCJ1943 r. ucield z rob6t
і wr6cil do rodzinnej wioski. Wiosn'l 1944 r. wstCJpil do Ochotniczej Dywizji Strzeleckiej Waffen SS "Galizien"; sluiyl w stopniu szeregowego w 31. Regimencie na terenie Francji. Kiedy wczesnym latem 1944 r. pulk znalazl si~
na froncie wschodnim, nieopodal Lwowa, Sk6ratko zdezerterowal і wr6cil do
domu. Wkr6tce tereny te zaj~la Armia Czerwona. Jako byly iolnierz SS Sk6ratko ukrywal si~ do marca 1945 r. Wtedy, niemal r6wnolegle z zawarciem zwiCJZku malienskiego ze StefaniCJ, zwerbowany zostal do UPA, gdzie otrzymal ps.
"Moroz': Zbieral odziei, cieplCJ bielizn~ і prowiant dla sotni Grzegorza Mazura
ps. "Katynowycz". Na terenie powiatu jaroslawskiego wiosnCJ1946 r. pi~ciokrot
nie uczestniczyl w akcjach palenia wsi, z kt6rych wysiedlono Ukrainc6w do
ZSRR. Ро rozpocz~ciu operacji "Wisla': kiedy sotnia poszla w rozsypk~, ро zdobyciu dokument6w na nazwisko Ludwik Pinciorek (kenkarta, zaswiadczenie
z RKU), odnalazl rodzin~ (matk~ Ann~, ojca Stefana і ion~), kt6rCJ osiedlono
w czerwcu 1947 r. w Milkach, pow. giiycki. Do pierwszego spotkania z rodzinCJ
doszlo w koncu pazdziernika 1947 r., kiedy odwiedzil rodzin~ wraz z J6zefem
D~bem, z kt6rym dotarl na Mazury z Jaroslawskiego. Postanowil zalegalizowac
si~ pod przybranym nazwiskiem. Z uwagi na сі~іЦ sytuacj~ materialnCJ rodziny (pracowal tylko ojciec Sk6ratki, ale jako str6i nocny otrzymywal mizerne
wynagrodzenie, zas Stefania pozostawala bez pracy) podjCJl prac~ pomocnika
stolarskiego w nieodlegtym Rydzewie u swego znajomego ~ Romana SлwuLY.
1 stycznia 1948 r. zostal aresztowany przez funkcjonariuszy giiyckiego PUBP.
Tego samego dnia zatrzymano Stefani~. Zarzucono jej udzielenie w koncu pazdziernika 1947 r. w swoim mieszkaniu w Milkach ротосу znanemu jej jeszcze z terenu powiatu jaroslawskiego czlonkowi UPA J6zefowi D~bowi, kt6rego
"przez 24 godziny karmila і przechowywala w swoim .mieszkaniu wiedZCJC, іе
ukrywa si~ on przed wladzami Bezpieczenstwa': W sledztwie przyznala si~ do

stawianych zarzut6w і na tej podstawie sformulowano akt oskarzenia. Podczas
przesluchania przed prokuratorem wojskowym zeznala, iz przyjmuj'!c pod
sw6j dach D~ba, kt6ry pojawil si~ w jej domu w Milkach wraz z m~zem Dymitrem, byla przekonana, ze dawno zerwali z UPA і prowadz'! legalne zycie, maj'!c
odpowiednie dokumenty. МС!і nie m6gl potwierdzic tej wersji zdarzen, gdyz ро
przesluchaniu, nad ranem 11 stycznia 1948 r., zbiegl wraz ze wsp6lwi~zniem ~
Jaroslawem NIEZNAJKO ps. "Buk" z aresztu PUBP w Gizycku. Со prawda prokurator wojskowy rozeslal za nim listy goncze, ale bez rezultat6w. Akt oskarzenia wobec Stefanii skierowany zostal do WSR. SC!d, pod przewodnictwem
mjr. Edwarda Kotkowskiego na posiedzeniu niejawnym 16lutego 1948 r. "nie
dopatrzyl si~ cech przest~pstwa" w post~powaniu oskarzonej і umorzyl post~
powanie karne przeciwko Sk6ratce, zarz'!dzaj'!c jednoczesnie natychmiastowe
wypuszczenie jej na wolnosc. Z aresztu sledczego WUBP zwolniona zostala
17 lutego 1948 r. [JPN 01, sygn. 8/865 (akta procesowe Sr 45/48); sygn. 8/872
(akta procesowe Sr 52/48)].
Metodego і Pelagii z d. Tywoniuk, ur. 28 lipca 1929 r.
w Uhrynowie, gm. Dolhobycz6w, pow. hrubieszowski, w rodzinie chlopskiej;
wyksztalcenie: 6 klas szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkala wraz
z rodzicami we wsi Jelmun, pow. mr'!gowski. Zatrzymana przez Bezpieczenstwo 29 stycznia 1948 r. wraz z ojcem ~ Metodym SoІ:.OMJ}. pod zarzutem, iz
od grudnia 1946 do 27 stycznia 1947 r. "udzielala czynnej ротосу nielegalnej
organizacji OUN-UPA'' Rzeczywikie, w stodole rodzic6w, bez zgody і wiedzy
ojca, nocowali czterej czlonkowie UPA grupy Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa" przybylej na Mazury z Lubelszczyzny pod koniec 1947 r. Ро aresztowaniu
Eugenia, chc'!c ratowac ojca, wzi~la na siebie win~ podania chleba "Prirwie':
Nie pomoglo to ojcu, а jedynie pogr'!iylo c6rk~. W sledztwie przyznala si~ takze, iz w listopadzie і grudniu 1946 r. na potrzeby UPA za namow'! ~ Pelagii
HuDYMY zbierala od gospodarzy w Uhrynowie zywnosc (chleb, slonin~, m'!k~,
kasz~ itp.). WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal
j'! za winn'! zarzucanych jej czyn6w і 5 lipca 1948 r. skazal Solom~ na kar~ 5lat
wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
З lata. Obronca wojskowy zaskarzyl wyrok z powodu m.in. "naruszenia prawa
materialnego przez nieprawidlowe jego zastosowanie" oraz "wymierzenie niewsp6lmiernej kary': NSW postanowieniem z 24 wrzesnia 1948 r. zmienil со
prawda kwalifikacj~ prawn'! zarzucanych czyn6w, ale jednoczesnie wyrok WSR
utrzymal w mocy. Kiedy matka Eugenii, Pelagia Soloma, wyst'!pila do Prezydenta RP z prosb'! о lask~, WSR na posiedzeniu niejawnym 25 kwietnia 1949 r.
na wniosek s~dziego referenta Oswalda Sznepfa postanowil prosb~ "pozosta-
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wic bez dalszego biegu", Ьо jak uzasadnial: "ze wzgl~du na rodzaj popelnionego
przest~pstwa skazana na ulaskawienie nie zasluguje': P6zniej, na prosb~ matki,
znajduj~cej si~ w bardzo trudnej sytuacji, decyzj~ NPW z 5 kwietnia 1950 r.
udzielono Solomie p6lrocznej przerwy w odbywaniu kary (od 15 kwietnia
1950 r.). Starania о warunkowe zawieszenie pozostalej do odbycia kary (zob.
Aneks, dok. 12) okazaly si~ bezskuteczne. Z wi~zienia w Fordonie warunkowo,
przedterminowo zwolniona zostala 14 sierpnia 1951 r. [JPN 01, sygn. 8/1020,
8/1021 (akta procesowe Sr 233/48, t. І-ІІ)].
s. Romana і Julii z d. Hnatiuk, ur. ЗО grudnia 1901 r.
w Uhrynowie, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Soltys wsi Uhryn6w od 1939 do konca grudnia 1945 r.,
czlonek Gromadzkiej Rady Narodowej do czerwca 1947 r. Za sw~ aktywnosc publiczn~ ро 1944 r. zostal pobity przez upowc6w, а jego dwaj krewni
zamordowani. Ро przesiedleniu rolnik gospodaruj~cy na osmiohektarowym
gospodarstwie we wsi Jelmun, pow. mr~gowski. Zatrzymany przez Bezpieczenstwo 29 stycznia 1948 r. wraz z c6rk~ ----) Eugeni~ Sotoм4 pod zarzutem, iz
na terenie wojew6dztwa olsztynskiego od grudnia 1947 do 27 stycznia 1948 r.
"udzielal czynnej ротосу nielegalnej organizacji OUN-UPA - - maj~cej na
celu pozbawienie Panstwa Polskiego niepodleglego bytu і oderwania cz~sci obszaru ziem poludniowo-wschodniej Polski przez to, іе dostarczal wiadomoki
czlonkom oddzialu komendanta "Prirwy"-- udzielal swej stodoly jako kwatery dla czlonk6w wyiej wymienionej organizacji, dostarczal [im] zywnoki':
W rzeczywistosci czlonkowie grupy "Prirwy" nocowali w stodole Solomy bez
jego zgody і wiedzy, а jedyn~ win~ Solomy byl fakt podzielenia si~ z upowcami
chlebem. WSR pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego 22 kwietnia
1948 r. orzekl wobec Solomy kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek calego mienia
na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy wnosil
о zmian~ kwalifikacji zarzucanego czynu і znaczne zlagodzenie wymierzonej
kary. Pisal: Soloma jest "wyj~tkowo prawym czlowiekiem. Wyjasnienia jego s~
wiarygodne, na со wskazuje chocby ta okolicznosc, іе mimo braku dowod6w
ze swiadk6w-- przyznaje, ze byli u niego w zabudowaniach [upowcy] і jeden
raz dal im jedzenie, ale zrobil to z obawy przed wykonaniem gr6zb ze strony
bandyt6w. Mieszka odosobniony, z dala od wsi, pod lasem і natychmiast ро
tym wypadku zglosil u soltysa, іе byli u niego bandyci, і іе w zwi~zku z niebezpieczenstwem z ich strony, chcialby zmienic osad~ na inn~, polozon~ we
wsi, wsr6d innych zabudowan, аЬу іус bezpiecznie, bandyci zagrozili mu bowiem spaleniem zabudowan:: NSW, zmieniaj~c kwalifikacj~ prawn~, kar~ wi~-
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zienia zlagodzil do 6 lat, utrzymuj~c jednoczesnie w mocy kary dodatkowe.
Ро wyegzekwowaniu kary przepadku mienia iona Solomy, Pelagia, pozostala
wraz z chorym te5ciem bez srodkow do іусіа. Soloma wi~ziony byl w Olsztynie
і Barczewie. Zwolniony warunkowo, przedterminowo 25 czerwca 1951 r. [IPN
Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116); IPN 01, sygn. 8/934
(akta procesowe Sr 131/48); sygn. 8/1021 (akta procesowe Sr 233/48, t. ІІ)].

s

SтoRONIANSKI WІ.ODZIMIERZ,

s. Prokopa і Ewy z d. Jurczak, ur. 20 maja
1930 r. we wsi Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 7 klas
szkoly powszechnej. Zamieszkaly ро przesiedleniu w miejscowo5ci Wielborz,
pow. braniewski. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo 22 stycznia 1948 r. pod zarzutem udzielania na terenie powiatu tomaszowskiego
w pierwszych dwoch tygodniach 1947 r. "pomocy OUN-UPA": na polecenie
~ Eugeniusza WERBOWEGO dwukrotnie "przyj~l celem dalszego przekazania"
listy, tzw. sztafetki, traktowane jako "nielegalna poczta czlonkow UPХ'. Mial
tei pod ps. "WH" uczestniczyc w konspiracyjnych zebraniach kuszczu. Tego
ostatniego zarzutu WSR nie potwierdzil, ale tei і nie przyj~l do wiadomo5ci
tlumaczenia oskarionego, іе nie byl swiadomy, іі przekazywane listy stanowi~ "poczt~ organizacyjn~". Ponadto dzialal pod przymusem. Jak konstatowal
w uzasadnieniu wyroku przewodnicчcy sldadu orzekaj~cego kpt. Kazimierz
Nizio-Narski: "skazany znal osobiscie Werbowego Eugeniusza, wiedzial, іе
tenie jest czlonkiem UPA, godzil si~ na udzielenie pomocy': S~d nie wzi~l tei
pod uwag~ faktu, іі Storonianski w chwili popelnienia rzekomego przest~p
stwa byl nieletni, liczyl sobie tylko 16lat. 5 czerwca 1948 r. WSR uznal Storonianskiego za winnego і orzeld kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 16 lipca 1948 r. zlagodzil kar~ wi~
zienia do 5 lat, а okres utraty praw skrocil do З lat. Storonianski kar~ wi~zienia
odbywal w Barczewie. Ze wzgl~du na ci~iki stan zdrowia udzielono mu szeSciomiesi~cznej przerwy w odbywaniu kary. Do domu powrocil 15 kwietnia
1949 r. Jego rodzice zwrocili si~ 29 kwietnia do Boleslawa Bieruta z prosb~
о darowanie w drodze laski reszty kary (zob. Aneks, dok. 1О). WSR na posiedzeniu niejawnym postanowil "nie nadawac biegu" tej prosbie і nigdy nie dotarla ona do Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Storonianski musial powrocic
do wi~zienia. Dopiero 14 czerwca 1951 r. WSR orzeld warunkowe zwolnienie.
Kar~ odbywal w Olsztynie і Barczewie. Wolnosc odzyskal 19 czerwca 1951 r.
[IPN 01, sygn. 8/979, 8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t. І-ІІ)].
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SтauczYNSKA ZoFIA,

z d. Skwarczynska, adoptowana с. J6zefa і z matki Anastazji (z d. Makuch), ur. 2З maja 1918 r. we wsi Kornie, pow. rawsk.i, w rodzinie
chlopsk.iej; wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Robotnica rolna. M~z
zgin~l najprawdopodobniej w 1944 r. W6wczas to nawi~zala zazyle stosunki
ze znanym jej od dziecinstwa Michalem Hrycyn~ ps. "Czajczuk", czlonkiem
banderowskiego podziemia. То zostanie jej zapami~tane przez znajomych.
Przesiedlona 19 czerwca 1947 r. do wsi Gajle, pow. braniewski. Na skutek
donosu zatrzymana zostala 19 stycznia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP
Braniewo і postawiona w stan oskarzenia przed WSR. Podczas procesu odrzucHa jako klamliwe oskarzenia о to, іе nieprzerwanie od sierpnia 1944 r. nalezala do OUN czy UPA, pelnHa funkcj~ sanitariuszki nadrejonowej (nigdzie
nie sprecyzowano, w jakim rejonie czy okr~gu). Wyjasnila, ze spotkania juz
ро przesiedleniu ze znajomymi z Tomaszowskiego byly natury towarzyskiej,
а nie organizacyjnej. Gl6wny swiadek oskarzenia odwolal przed S~dem obci~
zaj~ce j~ zeznania, wyjasniaj~c, ze w sledztwie zlozyl je z obawy przed biciem.
29 lipca 1948 r. S~d pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego,
modyfikuj~c zarzuty z aktu oskarzenia, uznal j~ za winn~, іі od lipca 1946 do
stycznia 1948 r. udzielala ротосу czlonkom UPA: "dawala pozywienie, kwatery", umozliwiala spotkania organizacyjne і skazal Struczynsk~ na kar~ 5 lat
wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez З lata. NSW postanowieniem z 15 pazdziernika 1948 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawil "bez uwzgl~dnienia" і utrzymal wyrok. 10 maja 1951 r. WSR na
skutek supliki Olgi Procyk, siostry skazanej, postanowil zwolnic warunkowo
Struczyilsk~ z reszty pozostalej do odcierpienia kary. Wi~ziona byla w Olsztynie і Fordonie. Wolnosc odzyskala 15 maja 1951 r. [IPN 01, sygn. 8/1009 (akta
procesowe Sr 221/48)].
SULIM МІСНАІ.,
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s. Aleksandra і Tekli z d. Nieduzak, ur. 15 marca 1929 r.
we wsi Zurawce, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Robotnik. Od 194З r. pracowal w Rawie Ruskiej
w zakladzie slusarskim. Ро przej5ciu frontu w 1944 r. powr6cil do Zurawiec. Latem 1945 r. zostal przez Adama Bid~ ps. "Woron" zmobilizowany
wbrew wlasnej woli do konspiracji banderowskiej. Otrzymal pseudonim
"Bohun" і przydzial do dziesi~cioosobowej grupy "Szczupaka: kt6ra operowala w lasach w okolicach Uhnowa, а nast~pnie na terenie powiatu hrubieszowskiego: budowano schrony mieszkalne, magazyny zywno5ciowe
oraz zbierano kontyngent zywnosciowy na rzecz UPA. W listopadzie 1946 r.
uczestniczyl w przypadkowym spotkaniu zbrojnym z pododdzialem WP, podczas kt6rego zostal ranny w lewe rami~, "postrzal otrzymal z tylu". Leczyl si~

w lesnym punkcie sanitarnym, а rekonwalescencj~ przechodzil u jednego z zaufanych gospodarzy podziemia banderowskiego. Kiedy juz poczul si~ na sHach,
wiosn~ 1946 r. zerwal kontakty z podziemiem і ukrywal si~ u swego wuja Marcina Stachurskiego. Rodzice byli wielokrotnie nachodzeni przez Adama Bid~
poszukuj~cego dezertera. Fakt, iz matka Sulima byla Polk~ stanowil dla rodziny dodatkowe zagrozenie. Do domu powr6cH dopiero wiosn~ 1947 r. W lipcu
tego roku przesiedlony wraz z rodzicami na Mazury, zamieszkal we wsi Wielka
Guja [Guja], pow. w~gorzewski, gdzie ojciec otrzymal osmiohektarowe gospodarstwo rolne. Pocz~tkowo pomagal rodzicom w gospodarstwie, а nast~pnie
podj~l prac~ pomocnika, а p6zniej traktorzysty w panstwowych maj~tkach
D~browka, Lawniki oraz w Zespole PGR Klimki, pow. w~gorzewski. Wiosn~
1950 r. wst~pil do ZMP. Zadenuncjowany przez odbywaj~cych kar~ wi~zienia
bylych podkomendnych ,Worona': zatrzymany zostal 31 marca 1952 r. przez
funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo і postawiony przed WSR. S~d pod przewodnictwem ppor. Stanislawa Denisa 8 pazdziernika 1952 r. skazal Sulima na
kar~ 4 lat pozbawienia wolnoki, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw
honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Przy
ferowaniu wyroku jako okolicznosc lagodz~c~ S~d uznal "dlugi uplyw czasu
od popelnienia przest~pstwa': niepelnoletnosc Sulima w 1946 r. oraz "fakt, іе
oskarzony z pracy zawodowej jako traktorzysta wywi~zywal si~ bez zrzutu".
Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. WSR kar~ pozbawienia
wolnosci zlagodzH do 2 lat. W uzasadnieniu podkreslano pozytywn~ opini~
komendantury OPW Piechcin (Sulim jest "zatrudniony w produkcji kamienia
wapiennego w pracach akordowych, gdzie z powierzonej mu pracy wywi~zu
je si~ ku zadowoleniu. Zachowuje si~ nienagannie, jest wi~zniem spokojnym,
-- kolezenskim w stosunku do wspolwi~zniow. Pod wzgl~dem oblicza politycznego wrogich wypowiedzi nie notowano"). Sulim wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Piechcin. Wolnosc odzyskal warunkowo, obligatoryjnie
22 wrzesnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/2164 (akta procesowe Sr 216/52)].

s

Suaowv JERZY, s. Grzegorza і Rozalii z d. Szmalska, ur. 4 kwietnia 1912 r.
w przysiolku Hamarnia, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 7 klas szkoly powszechnej. Do 1936 r. pracowal w Lubaczowie, m.in. jako

inkasent w Powszechnym Zakladzie UЬezpieczen Wzajemnych. Ро wrzesniu
1939 r. powrocil do matki prowadz~cej dwuipolhektarowe gospodarstwo rolne. W latach 1942-1945 przebywal na robotach w Niemczech. Ро powrocie
w czerwcu 1946 r. zmobilizowany zostal do grupy prowiantowej podlegaj~cej
Wasylowi Syczowi ps. "Skala': otrzymal pseudonim "Solowiej" і pelnil funkcj~ charczowego. 6 listopada 1946 r. opuscH samowolnie grup~ і za posrednic-
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twem soltysa wsi Zapalowo zdal komendantowi posterunku МО w Laszkach
posiadan~ bron, ale obawiaj~c si~ zemsty banderowcow, ukrywal si~ do maja
1947 r., kiedy to przesiedlony zostal na Mazury. Zamieszkal w Bobrowie, pow.
k~trzynski, gdzie pracowal jako urz~dnik w zarчdzie gminy. Od 19 czerwca
1948 r. czlonek PPR, potem PZPR. 20 marca 1949 r. zostal tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn. WSR pod przewodnictwem por.
Karola Ratajczaka 12 lipca 1949 r. skazal Surowego na l~czn~ kar~ 1О lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat
oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
z 1О stycznia 1950 r. wyrok utrzymal w mocy. Ро ogloszeniu ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. WSR kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/3, tj. do 6 lat
і 8 miesi~cy. Surowy wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Raciborzu, sk~d
warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal 21 kwietnia 1954 r. [/PN 01,
sygn. 8/1377 (akta procesowe Sr 238/49)].
Szлвлт ANNA, с.
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Jana і Katarzyny z d. Kowalska, ur. 1 maja 1926 r. we wsi Cetula, pow. jaroslawski, w rodzinie chtopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Przesiedlona wraz z rodzicami w czerwcu 1947 r., mieszkala we wsi
Lubianka, pow. braniewski, gdzie pomagala w prowadzeniu pi~ciohektarowego
rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zatrzymana 19 lutego 1948 r. przez grup~
operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Pocz~tkowo przebywala w areszcie braniewskim, gdzie zostala
okrutnie skrzywdzona. Bezposrednio ро interwencji matki przeniesiono j~ do
olsztynskiego aresztu WUBP. W akcie oskarzenia zarzucano Szabat udzielanie na terenie powiatu jaroslawskiego czynnej ротосу podziemiu ukrainskiemu: w 1945 r. utrzymywala kontakt organizacyjny z kuszczowym Andrzejem
Polenikiem ps. "Dub" (miala Ьус jego l~czniczk~). Swiadkami oskarzenia byli
zlamani w sledztwie czlonkowie UPA z terenu Jaroslawskiego oczekuj~cy na
proces, а jeden z nich to niespelniony zalotnik, ktory teraz mial okazj~ zemscic
si~ za odrzucone karesy. W trakcie procesu przed WSR ujawnila, ze w braniewskim PUBP byla "bita gumami, dlatego tei musiala przyznac si~ do nieprawdy': Teraz kategorycznie zaprzeczyla, Ьу naleiala do OUN czy UPA, Ьу ktokolwiek j~ werbowal do organizacji. Znala Polenika, ale nie byla to znajomosc na
gruncie organizacyjnym, nie byla tei jego l~czniczk~. Przyznala natomiast, іе
w 1946 r. kilka razy pomagala matce przy reperacji bielizny і mundurow upowcow. WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego wyjasnienia Szabat przed S~dem potraktowal jako niewiarygodne, а za prawdziwe przyj~l te
zloione w trakcie sledztwa і uznaj~c j~ za winn~ zarzucanych aktem oskarzenia
czynow, 28 czerwca 1948 r. skazal na kar~ 5 lat wi~zienia. Blagalne supliki mat-

ki, podnosz~ce m.in. niezwykle barbarzynskie potraktowanie corki w areszcie
braniewskim, nie znalazly zadnego odzewu, choc 19 listopada 1948 r. Szabat
otrzymala polroczn~ przerw~ w wykonaniu kary. Wi~ziona byla w Olsztynie
і Fordonie, sЧd warunkowo, przedterminowo zwolniona zostala 15 sierpnia
1951 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn.
8/969 (akta procesowe Sr 182/48)].

s

SzACHI.OWICZ МІСНАІ., s. Bazylego і Marii z d. Swi~toniewska, ur. 13 grudnia 1926 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W trakcie przesiedlania w czerwcu 1947 r.
aresztowany і osadzony w СОР w Jaworznie, z ktorego wyszedl ро 6 miesi~
cach. Pol~czyl si~ z rodzin~, ktora osiedlona zostala w maj~tku Orkusz, pow.
suski (Hawski). Ponownie aresztowany tymczasowo 10 stycznia 1948 r. pod
zarzutem, ze "udzielal czynnej pomocny czlonkom bandy UPA przez to, iz
jako kolodziej-slusarz reperowal bron paln~ czlonkom w[yiej] w[ymienionej]
bandy". S~dzony byl w grupowym procesie wytoczonym 2З lipca 1948 r. przed
WSR "przeciwko ~ BuszКIEWICZOWI і czternastu towarzyszom". Zarowno
w sledztwie, jak і na rozprawie zaprzeczal, Ьу wspolpracowal z UPA. WSR
pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego ЗІ lipca 1948 r. uznal jednak
Szachlowicza za winnego zarzucanych mu przest~pstw і skazal na kar~ 7 lat
wi~zienia. NSW postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ (zob.
Aneks, dok. 7) pozostawH "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy.
Decyzj~ WPR z ЗО lipca 195З r. Szachlowicz skorzystal z dobrodziejstwa amnestii z 22 listopada 1952 r. і wolnosc odzyskal 5 sierpnia 195З r. Wi~ziony byl
w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu, OPW Potulice [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta
procesowe Sr 268/48, t. 1- V)].
SzANIAK ANTONI, s. Bazylego, ur. 1922 r. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez
grup~ operacyjn~ PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN
Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
SZAWUI.A PIOTR, s. Pawla і Marii z d. Czaban, ur. 9 wrzesnia 1925 r. wSusznie,
pow. wlodawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 6 klas szkoly powszechnej. Do jesieni 194З r. pracowal na dwudziestoosmiohektarowym gospodarstwie ojca na kolonii wsi Korolowka, gm. Wlodawa. Wowczas zostal czlonkiem
SKW Za namow~ mlodszego brata Jana ps. "Oles" wsщpH do OUN. Ро rozpocz~ciu wysiedlen do ZSRR pozostal sam, bowiem rodzicow, babk~, dwojk~
braci і dwie siostry wywieziono na radziecЧ Ukrain~. W organizacji uiywal
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ps. "Zenka': "Kropywa': "Tur': "Bohdan': Od jesieni 1945 do maja 1946 r. referent gospodarczy Rejonu 11 Okr~gu ІІІ OUN. Od maja 1946 r. w UPA, pod
dow6dztwem "Sojki': Nast~pnie czlonek boj6wki Sluzby Bezpeky OUN Stefana
Szewczuka ps. "Maksym". Latem 1946 r. kr6tko prowidnyk Rejonu І (Nadrejon
"Lewada"), potem ponownie w boj6wce "Maksyma': WczesnC! jesieniC! 1947 r.
nawiC!zal kontakt z grupC! Eugeniusza Sztendery ps. "Prirwa", kt6ry przeprowadzal demobilizacj~ organizacji na poludniowym Podlasiu. Jak m6wil "Prirwa":
"dalsza praca niemozliwa, dow6dztwo albo rozbite, albo wyjechalo. - - Kto ma
moznosc ukryc si~, niech jedzie dokC!d chce і si~ ukryje. Kto moie wyrobic dokumenty, wzgl~dnie [je] ma, powinien pod jakimkolwiek pozorem przebywac
na Ziemiach Odzyskanych, poniewaz tam jest najlepiej': Сі, kt6rzy nie mieli
dokument6w, rozpocz~li przygotowania do zimy: budowanie ziemianek, gromadzenie zywnosci. Kiedy plany przezimowania na Podlasiu okazaly si~ niewykonalne, grupa "z broniC! w r~ku" wyruszyla 10 grudnia 1947 r. na teren
wojew6dztwa olsztynskiego - tu cz~sc upowc6w zamierzala szukac mozliwosci
zalegalizowania si~ bC!dz ukrycia і przezimowania u krewnych czy znajomych.
27 grudnia 1947 r. dotarli na teren powiatu k~trzynskiego. Ти grupa rozdzielila
si~. PoszukujC!c w styczniu 1948 r. stalej kryj6wki, natrafili na trudnoki. Przesiedleni Ukraincy zdecydowanie niech~tni, w wi~kszosci pod presjC! godzili si~
jedynie na kr6tkotrwale przechowanie upowc6w. Szawula znalazl stalC! kwater~
w Szyman6wce, ale kiedy 23 stycznia 1948 r., ро spotkaniu z "PrirwC!"· wracal do wsi natknC!l si~ na terenie gminy Sorkwity na patrolujC!CC! okolice grup~
operacyjn'l UB. Ро dramatycznej ucieczce zdolal, jak mu si~ poczC!tkowo wydawalo, wyrwac z oblawy. Schronienie znalazl we wsi Zawady kolo Bredynek,
pow. reszelski (biskupiecki), u gospodarza wywodzC!cego si~ z Wilenszczyzny.
W nocy gospodarz prosil go о opuszczenie strychu, na kt6rym wypoczywal,
і ucieczk~, Ьо we wsi, jak m6wil: "jest milicja, а widzialo сі~ kilka os6b". Odm6wil, byl wyczerpany і niezdolny do dalszego uciekania. Nast~pnego dnia
rano, о godz. 1О okazalo si~, іе zabudowanie bylo otoczone przez zolnierzy,
milicjant6w і ubowc6w. Przed popelnieniem samob6jstwa powstrzymal go oficer kieruj'!CY akcjC!, zapewniajC!c pod slowem honoru, іе jesli si~ podda, to nic
mu nie grozi. Uwierzyl. Przewieziony do MrC!gowa, poddany zostal wyczerpujC!cym przesluchaniom. Skladal obszerne wyjasnienia, kt6re staly si~ podstaW'l
dalszych zatrzyman. Wykazywal przy tym znacznC! inicjatyw~ wiedz'lc, іе gra
toczy si~ о zycie. S'ldzony byl przez WSR w zbiorowym procesie pi~ciu czlonk6w podziemia banderowskiego na terenach Polski poludniowo-wschodniej.
Na podstawie zeznan swiadk6w zlozonych na rozprawie і w toku sledztwa oraz
wyjasnien oskarzonych SC!d przyjC!l za udowodnione nast~pujC!ce fakty: Piotr
Szawula od jesieni 1945 r. jako referent gospodarczy trzech gmin w powiecie

wlodawskim gromadzH zapasy zywnoki, budowal schrony na potrzeby "faszystowskiej organizacji UPA". Nast~pnie jako czlonek UPA bral udzial w akcjach rekwizycyjnych і zbrojnych skierowanych przeciwko WP, МО і ORMO.
W maju 1947 r. mial we wsi Mosty, pow. wlodawski, osobikie strzalem w tyl
glowy zabic m~zczyzn~ podejrzewanego о przynaleznosc do PPR: "poleciwszy
mu przed tym polozyc si~ twarzq do ziemi". Bral udzial w paleniu gospodarstw
ро wysiedlonych mieszkancach. Palenie zabudowan, jak wyjasnial na procesie,
mialo "pokazac swiatu nasz sprzeciw, ze ludnosc ukrainska nie wyjezdza ch~t
nie z tamtych terenow': РаШ takie zabudowania Polakow czy Ukraincow podejrzewanych о wspolprac~ z wojskiem і wladzami (we wsiach Lipowka, Zinki,
Macieszowka, Mi~dzylesie, Кrzywowierzba, Kracie, Szczasnyki). Wspoluczestniczyl w lipcu 1947 r. w zamordowaniu Zofii Zolc z Zawolodycz, mlodej Polki podejrzanej о wspolprac~ z WP і UB. Ranny w r~k~ we wrzesniu 1947 r.
w czasie akcji rozbrajania czlonkow ORMO we wsi Zaporowo, pow. bialski, nie
uczestniczyl juz w akcjach UPA. Sqd pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego 10 czerwca 1948 r. skazal Szawul~ na kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia
na rzecz Skarbu. Panstwa. І choc w uzasadnieniu wyroku, Sqd jednoznacznie
stwierdzil, ze Szawula "zlozyl swe wyjasnienia z wyjqtkowq szczerokiq, opisujqc bardzo dokladnie і szczegolowo przebieg swej kilkuletniej dzialalnoki
w UPX', to jednak z uwagi na "powag~ jego czynow" niemozliwe bylo uznanie
tego za okolicznosc lagodzqcq. W poufnej opinii zas stwierdzil, іе "skazany na
lask~ nie zasluguje': NSW postanowieniem z 6 sierpnia 1948 r. skarg~ rewizyjПCJ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Prosba
о ulaskawienie (zob. Aneks, dok. 4) zostala odrzucona, Prezydent RP decyzjq
z 14 sierpnia 1948 r. nie skorzystal z prawa laski. Wyrok wykonano - "bez
udzialu duchownego" - w olsztynskim wi~zieniu 21 sierpnia 1948 r. о godz.
6.15. Protokol wykonania wyroku podpisali: wiceprokurator wojskowy mjr Jozef Reich, lekarz Jan Chmiel (ze Szpitala-Polikliniki WUBP), Eugeniusz Szargow (naczelnik wi~zienia). "Wyrok wykonal pluton egzekucyjny pod d-twem
kpr. Walusa Mariana': Zwloki pogrzebano najprawdopodobniej na cmentarzu
parafii sw. Jakuba w Olsztynie [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa
nr62 і 116); IPN 01, sygn. 8/981,8/982 (akta procesowe Sr 197/48, t. І-ІІ); Halagida, Czlonkowie; Halagida, Prowokacja; Lukaszewicz, WSR].
s. Michala і Marii z d. Polanska, ur. 16 marca 1914 r.
w Groszowce, pow. brzozowski, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. Rolnik.
W 1936 r. ро zawarciu zwiqzku malzenskiego z Annq Sosnickq zamieszkal
we wsi Ulucz, pow. brzozowski. W latach 1937-1938 odbyl zasadniczq slui-
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wojskOW'} w 2. Pulku Strzelc6w Podhalanskich stacjonuj'}cym w Sanoku.
Zolnierz Wrzesnia. Ро powrocie z wojny prowadzH gospodarstwo. W maju
1946 r., kiedy Ulucz zostal spalony, zamieszkal we wsi Lipa, pow. przemyski.
W maju 1947 r. przesiedlony wraz z rodzin'} na Mazury, we wsi Poslusze, pow.
Hawecki, prowadzH pi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Na skutek denuncjacji 7 sierpnia 1947 r. zatrzymany zostal przez funkcjonariuszy PUBP G6rowo
Haweckie. Oskarzono go о udzial od grudnia 1945 do maja 1947 r. w "nielegalnej faszystowskiej organizacji UPX', gdzie wyst~powal w mundurze WP
w stopniu starszego sierzanta і "dokonywal z broni'} w r~ku napad6w rabunkowych na mieszkanc6w powiatu Przemysl - - zmuszaj'}c ich do skladania
artykul6w zywnokiowych, odziezowych і innych dla cel6w organizacyjnych".
Zar6wno w trakcie sledztwa, jak і podczas procesu przed WSR zdecydowanie
zaprzeczal przynaleznosci do UPA і udzialowi w napadach. Przyznawal jedynie, іе w pazdzierniku 1946 r. czterokrotnie dawal chleb і mleko zbieraj'}cym
danin~ na rzecz UPA. S'}d pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego na podstawie zeznan swiadk6w uznal go za winnego zarzucanych aktem
oskarzenia przest~pstw і 28 lutego 1948 r. orzekl kar~ l'}cZn'}: 15 lat wi~zienia,
utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz
przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
z 13 kwietnia 1948 r. skarg~ rewizyjn'} pozostawH "bez uwzgl~dnienia" і wyrok
WSR utrzymal w mocy. 19 maja 1953 r., stosuj'}C przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r., WSR kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/3, tj. do 10 lat.
Szczupak wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і OPW Jelcz, sk'}d warunkowo,
przedterminowo zwolniony zostal 18 wrzesnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/839
(akta procesowe Sr 15/48). Wedlug zr6del ukrainskich Ulucz spalony zostal
przez pododdzial WP- Motyka, s. 332].
SzEwczuк }AN,
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s. Piotra і Marii z d. Breczko, ur. 15 kwietnia 1928 r. we wsi
Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Kowal. Ро przesiedleniu w drugiej polowie czerwca 1947 r. zamieszkal w Czosnowie, pow. braniewski. Zatrzymany przez funkcjonariuszy
PUBP Braniewo, а nast~pnie 23 stycznia 1948 r. przetransportowany do aresztu
WUBP. Akt oskarzenia zarzucal mu, іе od konca listopada 1946 r. do chwili
przesiedlenia, tj. 13 czerwca 1947 r., pod ps. "Szelest" we wsi Kornie bral udzial
"w poczynaniach faszystowskiej organizacji OUN-UPX': "dostarczal podw6d
do przewozenia czlonk6w UPA, systematycznie, kilka razy w miesi'}CU - przewozil zywnosc dla czlonk6w organizacji UPA,-- bral udzial w zebraniach
konspiracyjnych organizowanych przez komendanta kuszczu- -, na kt6rych
to zebraniach Serkies Stefan ps. "Nyczosa'' przeprowadzal wyklady о broni'~

Szewczuk nadto oskarzony zostal о nielegalne posiadanie "w roznych odst~
pach czasu'' karabinu rosyjskiego kb, automatu ppSz, rewolweru ,,Nagan'' oraz
kilkanastu sztuk amunicji. 5 czerwca 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt.
Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Szewczuka za winnego zarzucanych przest~pstw і wymierzyl l~czn~ kar~ 15lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 16lipca 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal. Na mocy ustawy amnestyjnej
z 22 listopada 1952 r. WSR 15 maja 1953 r. wyrok zlagodzil о 1/3, tj. do 10 lat
wi~zienia, а utrat~ praw do 2,5 roku. Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie,
Rawiczu, Nowogardzie і od 8 czerwca 1953 r. w OPW Bytom, sk~d 29 grudnia
1953 r. zwolniony zostal warunkowo, fakultatywnie ("poniewaz odbyt juz ponad polow~ orzeczonej kary, w czasie ktorej okazal si~ wi~zniem zdyscyplinowanym"; zatrudniony byl w kopalni w~gla kamiennego, "z pracy wywi~zywal
si~ dobrze, podpisal 8 aktow zaliczenia na poczet odbywanej kary") [IPN 01,
sygn. 8/979, 8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t. І-ІІ)].
s. Stefana і Marii z d. Werbowa, ur. 17 marca 1917 r.,
we wsi Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoly
powszechnej. Ро przesiedleniu 15 czerwca 1947 r. zamieszkal jako Wladyslaw
Jarema we wsi Rodowo, pow. braniewski. Zatrzymany przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo 24 stycznia 1948 r., а ро tygodniu, З 1 stycznia, osadzony
wareszcie WUBP. Oskarzono go о to, іе od kwietnia 1943 r. na terenie wsi Kornie pod ps. "Chmara" "bral czynny udzial w faszystowskiej organizacji OUN-UPA zmierzaj~cej do oderwania wschodniej cz~5ci obszaru Panstwa Polskiego". Systematycznie powiadamial, na polecenie charczowego Stefana Hrycyny
ps. ,,August': gospodarzy z wioski Kornie, "Ьу przygotowywali do zdawania
kontyngenty zywno5ciowe dla organizacji UPA': Uczestniczyl w rekwizycji
zywno5ci. Ponadto akt oskarzenia zarzucal mu, ze bral udzial w "politycznych
zebraniach konspiracyjnych", wykladach na temat broni oraz "podczas cwiczen wojskowych trzykrotnie ро 2 godziny posiadal bez zezwolenia bron paln~
(karabin kb rosyjski oraz 5 naboi do kb)". 5 czerwca 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Szewczuka za winnego
zarzucanych mu przest~pstw і skazal go na kar~ l~czn~ 15 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej obronca wojskowy
podnosil naruszenie przez S~d przepisow post~powania, "ktore moglyby miec
wptyw na wyrok". S~d odmowH powolania swiadka obrony maj~cego zaswiadczyc, iz widzial Szewczuka pobitego przez upowcow, "ktorzy zmuszali go do
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wsp6lpracy z nimi': Sqd nie uwzgl~dnil okolicznosci, іе Szewczuk dzialal pod
przymusem. "Notoryjne [powszechnie znane] SC} wypadki, gdy czlonkowie
bandy w nast~pstwie odmowy udzielenia im ротосу palili cale zabudowania, nawet wsie і zabijali czlonk6w rodziny': NSW postanowieniem z 16 lipca
1948 r. skarg~ rewizyjnq pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. W uzasadnieniu stwierdzil m.in.: "Rzekome jednorazowe роЬісіе
Szewczuka Wladyslawa przez czlonk6w UPA nie stanowi przymusu fizycznego
w rozumieniu art. 17 § 1 kkWP [Nie popelnia przest~pstwa, kto dopuszcza si~
czynu pod wplywem przymusu .fizycznego, kt6remu nie m6gl si~ oprzec], gdyz
bylo chwilowe. - - R6wniez nie zachodzi dzialanie skazanego w stanie wyzszej
konieczno5ci. - - Obawa przed zabiciem і spaleniem zabudowan nie stwarza
stanu wyzszej konieczno5ci, zwlaszcza іе skazany m6gl rzekomego niebezpieczenstwa uniknqc przez wyjazd do innej miejscowo5ci". Na wniosek WPR
z 15 wrzesnia 1953 r. WSR zastosowal wobec Szewczuka postanowienia ustawy
amnestyjnej z 22listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia zlagodzil do 10 lat, а utrat~
praw do 2,5 roku. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Sztumie, skqd warunkowo, fakultatywnie zwolniony zostal 2 sierpnia 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/979,
8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t. І-ІІ)].
SzYMANSKI МІСНАІ.,
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s. Wasyla і Malanii z d. Duda, ur. 15 listopada 1924 r.
w Lublincu Nowym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny, zajmowal si~ tei stolarkq. Osierocony w 1939 r., pracowal u gospodarza Michala Komara. W marcu 1943 r.,
chroniqc si~ przed wyw6zkq na roboty przymusowe do Niemiec, wstqpil ochotniczo do niemieckiej policji kolejowej (Bahnschutzpolizei) і przez blisko rok
pelnil sluzb~ ochrony kolei і transport6w. W lutym 1944 r. zdezerterowal і powr6cil do Lublinca do Michala Komara. W kwietniu 1946 r. w trakcie przesiedlenia Ukrainc6w do ZSRR schronil si~ do lasu і wkr6tce zostal pod ps.
"Szmyr" czlonkiem kuszczu "Lublinieckiego" - kuszczowy---) Michal WALNICКI ps. "Gonta". Przeszedl podstawowe przeszkolenie w obchodzeniu si~ z karabinem. Uczestniczyl takie w "zaj~ciach polityczno-wychowawczych': Poczqtkowo pelnil sluzb~ wartowniczq. Jesieniq 1946 r. powierzono mu obowiqzki
charczowego: rekwirowal zywnosc od mieszkanc6w wsi Lubliniec Nowy, Lubliniec Stary і Zuk6w. W polowie stycznia 1947 r. opu5cil kuszcz. Przesiedlony
latem 1947 r. na Mazury, zamieszkal w Barcianach, pow. k~trzynski. Zatrzymany 2lipca 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn jako podejrzany о przynaleznosc do UPA. WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego
ЗО sierpnia 1948 r. skazal Szymanskiego na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw
publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mie-

nia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 20 pazdziernika 1948 r.
wyrok utrzymal w mocy. 9 czerwca 1953 r. WSR, stosuj~c postanowienia ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r., kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/3, tj. do 8lat.
Wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie. Tu stwierdzono u Szymanskiego daleko
zaawansowan~ gruzlic~ pluc. Zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo
18 wrzesnia 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1103 (akta procesowe Sr 325/48)].
SмiGULEC DYMIТR, s. Aleksandra і Marii z d. Pawlowicz, ur. 1listopada 1911 r.

we wsi Krasne, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy
szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu wraz z zon~ Mari~ (z d. Nikieruc)
mieszkal і pracowal jako fornal w maj~tku PNZ Tejstymy, pow. reszelski (biskupiecki). Zatrzymany przez funkcjonariuszy UB 23 kwietnia 1948 r. S~dzony
byl wraz z ~ Janem KwASNIEWSКIM і jego synami ~ Michalem і Dymitrem.
Akt oskarzenia zarzucal Smigulcowi, ze od stycznia do polowy kwietnia 1948 r.
udzielal ротосу siedmioosobowej zbrojnej grupie UPA Mikolaja Tarabana ps.
,,Тucza)), bylego dowodcy sotni w kureniu ,,Zalizniaka)). W mieszkaniu Smigulca
mialo dojsc do spotkan l~czniczki ,,Тuczy)) Zofii Olchy ps. ,,Sonka)) z Michalem
Kwasniewskim, а dzi~ki temu ostatniemu z samym ,,Тucz~: Dwukrotnie tez
posredniczyl Smigulec w przekazywaniu ,,Тuczy)) korespondencji ,,od innych
czlonkow nielegalnej organizacji UPX'. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal Smigulca za winnego zarzucanych aktem oskarzenia
czynow і 4 sierpnia 1948 r. skazal na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata oraz przepadek mienia
na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 5 listopada 1948 r. skarg~
rewizyjn~ pozostawH ,,bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy.
Starania о zlagodzenie wyroku na drodze laski, prosby kierowane do Prezydenta RP pozostawiane byly przez WSR ,,bez biegu': а to ,,z uwagi na rodzaj
і charakter przest~pstwa oraz na fakt, ze skazany nie odczul jeszcze naleiycie
represji karnej". Ci~ika sytuacja zony Smigulca, Marii (na utrzymaniu pi~tka
chlopcow w wieku od niemowlaka do 12 roku zycia, szescdziesi~cioszescio
letnia tekiowa), nie wzruszaly s~dziow wojskowych, ktorzy nie chcieli skorzystac z art. 319 kkWP, mowi~cego w § 1, ze kar~ pozbawienia wolnoki moina
przerwac, ,,jezeli wykonanie kary poci~gn~loby dla skazanego lub jego rodziny
skutki zbyt ci~ikie': Wladze wi~zienia w Barczewie ро trzech latach obserwacji
uwaialy, ze Smigulec ,,jest charakteru ponurego, nie wchodz~cy w zadne rozmowy z innymi wi~zniami, stroni przy tym od towarzystwa wspolwi~zni [!].
W wyniku obserwacji і przeprowadzonych - - rozmow [ze Smigulcem] ustalono, ze wi~zien za czyn swoj nie zaluje, nie wykazuje zadnej skruchy. Ze wzgl~
du na skryty charakter - - stosunku jego politycznego nie zdolano dotychczas
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ustalie: 16 czerwca 1953 r. WSR zastosowal wobec Smigulca przepisy ustawy
amnestyjnej z 22listopada 1952 r. і kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzil о 1/3,
tj. do 6 lat і 8 miesi~cy. Warunkowo, przedterminowo zwolniony z wi~zienia
w Strzelcach Opolskich 22 czerwca 1954 r. [IPN 01, sygn. 8/1221, (akta procesowe Sr 29/49)].
z d. Glinska, с. Romana і Marii z d. taba, ur. 17 lipca
1917 r. w Rzeczycy, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy
szkoly powsze~l1nej. Rolniczka. Jej m~i Jan Swidnicki nalezal do siatki cywilnej UPA na terenie powiatu tomaszowskiego і to on, chroni~c zon~, tui przed
swoim aresztowaniem w czerwcu 1947 r. dal jej nowe dokumenty na nazwisko
Katarzyna Szczerba - pod tym nazwiskiem zostala przesiedlona 15 czerwca
1947 r. na Mazury. Zamieszkala wraz z tr6jk~ dzieci (jedno przysposobione)
w Zwierzewie, pow. ostr6dzki, gdzie prowadzila trzyhektarowe gospodarstwo
rolne. 13 marca 1948 r. zostala zatrzymana przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da і postawiona przed WSR pod zarzutem niedoniesienia ,,wladzy powolanej
do kigania przest~pstw)) о przebywaj~cych we wsi Zwierzewo pod koniec
grudnia 1947 r. dw6ch uzbrojonych czlonkach UPA. Przed S~dem twierdzila,
іе do jej mieszkania przybyli dwaj nieznani osobnicy, kt6rzy zaz~dali jedzenia.
Nie chcieli przy tym ujawnic swojej tozsamoki. M6wili, іе pochodz~ ,,z powiatu niedopytalskiego)), а jako dokumenty jeden z nich pokazal ,,rewolwer,
kt6ry mial ukryty pod plaszczem': Nie wiedziala tak naprawd~ kim oni s~ і dlatego nikomu nie meldowala о niespodziewanej wizycie. Dopuszczala mozliwosc, іе byli to ,,jacys szpicle wypuszczeni z wi~zienia celem wyszukiwania
pomi~dzy Ukraincami banderowc6w': Daleko id~c~ ostroznosc nakazywaly
przezycia і doswiadczenia nabyte jeszcze w Tomaszowskiem, kiedy to ,,w dzien
przychodzilo wojsko і bilo za to, іе si~ przetrzymuje banderowc6w, а zn6w
w nocy przychodzili upowcy і bili za to, іе si~ m6wilo, іе oni [byli we wsi]':
S~d pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego 31 maja 1948 r. skazal
Swidnick~ na kar~ 4lat wi~zienia oraz utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 2 lata. Dodatkowo postawiona zostala przed S~dem
Grodzkim w Olsztynie, kt6ry orzekl 25 lutego 1949 r. wobec niej kar~ 8 miesi~cy pozbawienia wolnoki za poslugiwanie si~ falszywym dokumentem tozsamo5ci. Wi~ziona w Olsztynie і Fordonie, sk~d warunkowo, przedterminowo
zwolniona zostala 12 pazdziernika 1951 r. [JPN 01, sygn. 8/994 (akta procesowe
Sr 209/48)].

SwiDNICKA ZoFIA,

212

TARANKO МІКОІ.АJ,

s. Andrzeja і Darii z d. Dobrolinska, ur. 19 listopada
1S99 r. w Kobylanach, pow. bialski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik. W latach 1920-1922 sluzyl w 9. Dywizjonie
Samochodowym stacjonuj'!cym w garnizonie Brzesc n. Bugiem. Ро przesiedleniu zamieszkal w Rybakach, gm. Dobry, pow. pasl~cki, gdzie prowadzil dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 4 paidziernika 1952 r. przez
funkcjonariuszy olsztynskiego WUBP і postawiony przed WSR pod zarzutem,
іе "posiadaj'!c wiarygodn'! wiadomosc", iz u SC!siada----) Lucjana BлRтoszEw
SKIEGO od 1948 r. mieszkaj'! byli czlonkowie UPA (syn SC!Siada Wlodzimierz
і przyjaci6lka syna Anna Czaban), "nie powiadomil о powyzszym wladz powolanych do scigania przest~pstw': S'!d pod przewodnictwem ppor. Zdzislawa
Banaszkiewicza 28 stycznia 1953 r. skazal Tarank~ na kar~ 2lat wi~zienia, kt6r'!
jednoczesnie na mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. zlagodzil о polow~, tj. do roku. NSW postanowieniem z 24lutego 1953 r. wyrok ten uchylil,
а post~powanie karne umorzyl. 7 marca 1953 r. WSR wydal nakaz bezzwlocznego wypuszczenia Taranki na wolnosc. Wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie
[IPN 01, sygn. 8/2239 (akta procesowe Sr 286/52)].
Szczepana і Pelagii z d. Decyna, ur. 25 paidziernika
1928 r. w Hrebennem, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 5 klas
szkoly powszechnej. Kowal z zawodu. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkal w Brusinach, pow. suski (ilawski). Tymczasowo aresztowany 10 stycznia 1948 r. і oskarzony о przynaleznosc pod ps. "Zuk" [w aktach wyst~puje tei
ps. "Zubr"] do UPA od· wiosny 1946 r. do chwili przesiedlenia. Zarzucano mu
naprawianie broni upowcom oraz nielegalne posiadanie karabinu. S'!dzony byl
w grupowym procesie wytoczonym 23 lipca 1948 r. przed WSR ,,przeciwko ----)
BuszюEwiczowi і czternastu towarzyszom': Przed S'!dem wyjasnil, iz do organizacji wst'!pil pod presj'! Stefana Bozyka ps. ,,Dunaj': kt6ry mial go do tego
przymusic, ale pseudonimu nie posiadal, а przejawem dzialalno5ci bylo tylko
jednokrotne zbieranie w 1946 r. zywnosci dla oddzial6w UPA. Nie przyznal
si~ natomiast do naprawiania broni czy tei posiadania karabinu, а ze wzgl~du
na to, іе byl w sledztwie bity, to protokoly podpisywal і ,,musial tak gadac",
jak chcieli oficerowie sledczy UB. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego 31 lipca 1948 r. skazal Techlowicza na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2lata oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej wskazywano, іе ,,przew6d SC!dowy nie udowodnil oskarzonemu jakiejkolwiek dzialalnoSci [w UPA] і przyj'!l nieslusznie za udowodnione naprawianie broni, pomimo
іе przew6d SC!dowy w tym kierunku zadnych dowod6w nie dostarczyl': NSW
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postanowieniem z 29 wrzesnia 1948 r. skarg~ pozostawil J)bez uwzgl~dnienia",
а wyrok WSR utrzymal w mocy. ЗО lipca 1953 r. WPR zastosowal wobec Techlowicza przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. і kar~ wi~zienia
zlagodzil do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie, Rawiczu,
OPW Jelcz. Wolnosc odzyskal17 stycznia 1954 r. [ASOO, sygn. ПІК 43/72 (akta
procesowe Sr 268/48, t. І- V)].
TECHLOWIEC ZoFIA, с.

Teodora і Anastazji z d. Babij, ur. 16lutego 1924 r. we
wsi Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 7 klas szkoly
powszechnej. Od 1942 r. przebywala na robotach rolnych w Niemczech. Ро
otrzymaniu latem 1944 r. urlopu nie powr6cila jui do Rzeszy. Obawiaj~c si~
represji ze strony Niemc6w, zamieszkala u swego stryja Michala Techlowca,
kt6remu pomagala w gospodarstwie. Kiedy rodzice Zofii w czerwcu 1946 r. zostali deportowani na radziec~ Ukrain~, chc~c unikn~c ich losu, jesieni~ 1946 r.
wyrobila w gminie Uhn6w nowe dokumenty toisamosci і odt~d wyst~powa
la jako Polka - Zofia Brogowska. Pod tym nazwiskiem zostala przesiedlona
w Olsztynskie, zamieszkala we wsi Kurowo, pow. braniewski. Na skutek donosu
zatrzymana zostala 20 stycznia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo.
W sledztwie, w wyniku brutalnego Ьісіа zloiyla oczekiwane przez funkcjonariuszy UB zeznania, kt6re staly si~ podstaw~ aktu oskarienia przygotowanego
przez Wydzial Sledczy PUBP Braniewo. Akt oskarienia zarzucal Techlowiec
udzielanie od maja do pazdziernika 1946 r. czynnej ротосу czlonkom UPA:
w maju 1946 r. przyj~la od Stefana Serkiesa ps. J)NyczosaJ) poczt~ organizacyjn~, tzw. sztafetki, kt6re nast~pnie przekazala l~cznikom. Zas we wrzesniu
1946 r. J)polecila gospodarzom wsi Kornie, Ьу zdawali zboie dla organizacji
UPX: Przed S~dem odwolala zloione w sledztwie wyjasnienia. 26 maja 1948 r.
WSR pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego potraktowal jednak wyjasnienia przed S~dem jako J)ldamliwe і wykr~tne': а fakt zmiany nazwiska jako
potwierdzenie ch~ci ukrycia zwi~zk6w z UPA. Ostatecznie uznal Techlowiec za
winn~ zarzucanych jej czyn6w і skazal na kar~ 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat. NSW postanowieniem
z 13 kwietnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil J)bez uwzgl~dnieniaJ) і wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r. WSR kar~ wi~zienia zlagodzil о 1/3, tj. do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziona
byla w Olsztynie і Fordonie, sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniona zostala 6 wrzesnia 1953 r. [IPN Ol, sygn. 8/962 (akta procesowe Sr 173/48)].
TEREBIENIEC ANNA, с.
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Jana і Marii z d. Klisz, ur. 18 wrzesnia 1923 r. w Сеtuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 2 klasy szkoly ро-

wszechnej. 4 czerwca 1947 r. przesiedlona zostala w Olsztynskie. Zamieszkala
we wsi Wilamowo, pow. mor~ski, gdzie prowadzila trzyip6lhektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymana 18 marca 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Mor~g. Zarzucano jej pelnienie przed przesiedleniem (od grudnia 1945 do marca
1946 r.) na terenie gminy Wi~zownica obowi~zk6w l~czniczki Andrzeja Polenika ps. "Dub': а takze udzial od lata 1948 r. w nielegalnej OUN Rejon Mor~g,
rzekomo zorganizowanej na terenie powiatu mor~skiego w 1947 r. przez ~
Andrzeja MEDYKA. W organizacji miala pelnic obowi~zki l~czniczki kuszczowego ~ Romana KtiSZA. Czlonkowie rzekomej organizacji (opr6cz Andrzeja
Medyka) byli s~dzeni przed WSR w jednym zbiorowym procesie. Podstaw~
oskarzenia byly zeznania wsp6loskarzonych, gl6wnie odrzuconego zalotnika
і samooskarzenie dokonane w toku sledztwa. Wyjasnienia te, jako wymuszone
biciem, Terebieniec odwolala na rozprawie і nie przyznala si~ do popelnienia
zarzucanych czyn6w. Wyjasnila jedynie, ze w grudniu 1945 r. "Dub", kt6ry zajmowal kwater~ w domu Terebieniec, kazal jej zaniesc list do Katarzyny Kawalczyk, zamieszkalej we wsi Szczebil6wka (mial to Ьус kolejny etap sztafety).
Z listami chodzila pi~ciokrotnie. Stanowczo zaprzeczyla, Ьу nalezala do UPA.
Przyznala natomiast, ze uczestniczyla w zbieraniu zywnoki dla UPA. Potwierdzila tez spotkanie z Andrzejem Medykiem latem 1948 r., ale nie mialo to niczego wsp6lnego z jak~kolwiek dzialalnosci~ organizacyjn~ czy werbunkiem
do OUN. W trakcie post~powania dowodowego obronca postawil wniosek
о powolanie na swiadka Andrzeja Medyka, pozostaj~cego w dyspozycji WUBP.
Wnioskowi temu stanowczo sprzeciwil si~ prokurator kpt. Franciszek Mateja, argumentuj~c, iz Medyk "jest obecnie chory і post~powanie lVObec niego
zostalo zawieszone do czasu wyzdrowienia". WSR pod przewodnictwem kpt.
Jerzego Biedrzyckiego przychylil si~ do stanowiska prokuratora. А takie "nie
dal wiary klamliwym і wykr~tnym wyjasnieniom" oskarzonej і 10 sierpnia
1948 r. skazal Terebieniec na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez З lata oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. W skardze rewizyjnej zlozonej z powodu "naruszenia prawa
materialnego przez nieprawidlowe jego zastosowanie", "skazanie wbrew okolicznokiom sprawy" і "wymierzenie niewsp6lmiernej kary" obronca wojskowy
dowodzil, ze Terebieniec nosila listy ,,Duba" "pod przymusem, z koniecznosci,
na skutek istniej~cych w6wczas na tamtych terenach stosunk6w. Byla w zwi~z
ku z tym aresztowana przez Wojsko Polskie, jednak ро zebraniu opinii о niej
і przy uwzgl~dnieniu tego, ze ludnosc tamtejsza zyla cz~sciowo pod terrorem
band і byla zmuszana do swiadczenia na rzecz czlonk6w band, zostala zwolniona': Wykazal tez, іе przew6d s~dowy nie dostarczyl iadnych dowod6w, iz
Terebieniec byla czlonkiem UPA czy tei ро przesiedleniu w Olsztynskiem na-
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lezala do OUN. Fakt, iz swego czasu odwiedzH j~ Medyk, nie jest dowodem, іе
nalezala do OUN, tym bardziej іе "Medyk byl u niej tylko kilka godzin і udal
si~ w nieznanym kierunku': NSW postanowieniem z 26listopada 1948 r. skarg~
rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy. Terebieniec zmarla w wi~zieniu kobiecym w Fordonie 7 marca 1952 r. Miala wowczas 28 lat; brak informacji о okolicznosciach smierci [IPN Ві, sygn. 065/114
(charakterystyka obiektowa nr 111); IPN 01, sygn. 8/1037, 8/1038, 8/1039 (akta
procesowe Sr 251/48, t. І-ІІІ); sygn. 97/1150 (akta procesowe Sr 386/48)].
s. Dymitra і Anastazji z d. Szmul, ur. 10 pazdziernika 1930 r. w osadzie Terebnie, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej;
wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkal we wsi
Gaudyny, pow. braniewski. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. w trakcie likwidacji
rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Postanowieniem WPR z 16 czerwca
1948 r. dochodzenie przeciwko niemu umorzono [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].

TEREBIENIEC WtADYSI.AW,

s. Michala і Marii z d. Czarna, ur. 1 stycznia
1927 r. we wsi Cetula, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Pracowal na siedmiomorgowym gospodarstwie rodzicow, wykonywal tez zaw6d szewca. Ро przesiedleniu w koncu czerwca 1947 r.
mieszkal w Radosci [!], gm. Lelkowo, pow. braniewski, gdzie wraz z mаЩ prowadzil siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 19 lutego 1948 r.
przez funkcjonariuszy UB jako podejrzany о przynaleznosc pod ps. "Loza'' od
marca 1946 r. na terenie pow. jaroslawskiego do UPA. Akt oskarzenia zarzucal
ти, іе na polecenie "Siryja" przez trzy miesi~ce wraz z innymi ("Веrец': "Bukiem" і "Zajaciem") reperowal і szyl buty czlonkom UPA sotni Grzegorza Mazura
ps. "Kalynowycz': S~dzony byl w zbiorowym procesie czlonkow rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do ktorej mial go zwerbowac-) Michal ОLСНА. Przed
WSR zdecydowanie zaprzeczyl, Ьу naleial przed przesiedleniem do UPA czy tei
do jakiejkolwiek organizacji ро przesiedleniu. Odwolal tez wyjasnienia zlozone w sledztwie jako wymuszone biciem. S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego uznal jednakie to tlumaczenie za klamliwe і 31 sierpnia 1948 r.
skazal Terebienca na 13 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 3 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawH "bez
uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal bez zmian. Na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. kar~ pozbawienia wolnoki zlagodzorto do 8lat і 8 miesi~cy. Z wi~zienia w Barczewie zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 29 sierpnia
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1953 r. [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn.
8/1040, 8/1041, 8/1042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
s. Mikolaja і Pelagii Z d. Bilek, ur. 20 sierpnia 1923 r.
we wsi Nowosi6lki Przednie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. W lutym 1946 r., gdy wznowiono wysiedlanie ludno5ci ukrainskiej do ZSRR, zwerbowany zostat do kuszczu
"Wierzbickiego"- kuszczowy "Morozenko"; otrzymal ps. "Smereka". W kwietniu 1946 r. uczestniczyl w paleniu wsi Zurawce. Jak m6wil przed S~dem: "Wies
liczyla okolo 400 dom6w. Mieszkali w niej Polacy і Ukraincy. Podpalalismy со
dziesi~ty dom. - - Ja podpalilem 5 zabudowan': Faktycznie splon~lo w6wczas
25 zabudowan. W maju 1946 r. w okolicach wsi Nowosi6lki budowal schrony
mieszkalne. Uczestniczyl w rekwizycjach iywnosci na potrzeby kuszczu і oddzial6w UPA. We wrzesniu 1947 r. wyjechat na teren Olsztynskiego. Pracowal
jako fornal w Klebarku Wielkim w maj~tku WUBP, tam tei zostal aresztowany
16 lutego 1949 r. WSR pod przewodnictwem por. Karola Ratajczaka 18 maja
1949 r. skazal Tomasiewicza na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW wyrok utrzymal w mocy. 23 wrzesnia 1953 r. WSR, stosuj~c postanowienia ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r., kar~ wi~zienia
zlagodzil о 1/3, tj. do 6lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie і Barczewie, sk~d
warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal 19 grudnia 1953 r. [IPN 01,
sygn. 8/1327 (akta procesowe Sr 168/49)].

TOMASIEWICZ STEFAN,

Томкоw МІСНАІ..,

s. Jerzego і Anastazji z d. Mielnik, ur. 13listopada 1928 r.
w Gorajcu, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy
szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Od lipca 1945 r. w kuszczu "Gorajeckim";
wyst~powal pod pseudonimem "Chitryj': Do marca 1946 r. pelnil obowi~zki
charczowego - uzbrojony w bron paln~ "chodzil codziennie ро gospodarzach
[Gorajca і okolicznych wsi], zmuszaj~c ich do zdawania artykul6w iywno5ciowych jak: jaja, maslo, chleb, groch itp., kt6re odstawial do zbrojnego oddzialu
kuszczu Gorajeckiego". W marcu 1946 r. opukil teren Lubaczowskiego і przeni6sl si~ na Dolny Sl~sk, gdzie pracowal w kopalni glinek ogniotrwalych (Jaroszowskie Zaldady Material6w Ogniotrwalych). W maju 1948 r. przeni6sl si~
w Olsztynskie і zamieszkal w maj~tku Nowe Kusy, pow. pasl~cki. Pracowal tu
jako mechanik maszyn rolniczych. Od listopada 1948 r. czlonek ZMP. 21 marca 1949 r. tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy UB і postawiony
w stan oskarienia. WSR pod przewodnictwem kpt. Oswalda Sznepfa 13 lipca 1949 r. skazal Tomkowa na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych

т

і

obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 6 grudnia 1949 r. skarg~ rewizyjn~
pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal w mocy. Na podstawie
ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia WSR zlagodzil о 1/3,
tj. do 8 lat. Tomkow wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie, sk~d warunkowo,
przedterminowo zwolniony zostal31lipca 1953 r. [IPN 01, sygn. 8/1365 (akta
procesowe Sr 224/49)].
ToPOROWSKI WІ.ODZIMIERZ, s.

Bazylego і Agafii z d. Goryluk, ur. 10 sierpnia
1907 r. we wsi Siebiecz6w, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
2 klasy szkoly powszechnej. Rolnik, trudnil si~ dodatkowo krawiectwem. Ро
przesiedleniu w lipcu 1947 r. wraz z zon~ Aleksandr~ (z d. Kantor) zamieszkal
w Lobzowie, pow. bartoszycki, gdzie prowadzil siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Aresztowany 5 wrzesnia 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Bartoszyce і ро wst~pnym przesluchaniu przetransportowany do aresztu WUBP.
Akt oskarzenia zarzucal mu, іе przed przesiedleniem, od 1945 r. ("daty blizej
nieustalonej") "udzielal czynnej ротосу czlonkom band UPA. W okresie tym
do oskarzonego-- kilkakrotnie przychodzili nieznani czlonkowie bandy UPA
ро zywnosc і na kwater~. kt6rym osk[arzony] Toporowski Wlodzimierz kazdorazowo udzielal zywnosci, kwatery w swoich zabudowaniach oraz informacji odnosnie ruchu WP na tam[tejszym] terenie". Ро przesiedleniu "nawi~zal
kontakty organizacyjne" z czlonkami nielegalnej organizacji UPA. Mieli to Ьус
--) Pawel СнмuRА, --) Wladyslaw PIHLUK і --) Bazyli GI.OWACКI. Na pocz~tku
1948 r. w jego zabudowaniach gospodarczych kwaterowal przez blisko dwa tygodnie przybyly na Mazury pod koniec 1947 r. Eugeniusz Sztendera ps. "Prirwa", byly prowidnyk Okr~gu ІІІ OUN. WSR pod przewodnictwem kpt. Jerzego
Biedrzyckiego uznal Toporowskiego za winnego zarzucanych mu przest~pstw
і 9 grudnia 1948 r. skazal na kar~ 8lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2 lata. NSW postanowieniem z 9 lutego
1949 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal bez zmian. Na mocy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. WSR postanowieniem z 19 maja 1953 r. kar~ pozbawienia wolno5ci zlagodzil о 1/3, tj.
do 5 lat і 4 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie і Barczewie, sk~d zwolniony zostal
7 stycznia 1954 r. [IPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62 і 116);
IPN 01, sygn. 8/1175 (akta procesowe Sr414/48)].
Tкusz MIKOI.AJ,
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s. Pawla і Heleny z d. K~dzierska, ur. 2 kwietnia [jest tei
4lutego] 1919 r. we wsi Dyniska, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly powszechnej. W okresie wojny byl na robotach przymu-

sowych w Rzeszy. Ро przesiedleniu od 14 czerwca 1947 r. mieszkal w Borkach,
pow. k~trzynski. Pocчtkowo pracowat jako robotnik rolny w maj'!tku cukrowni k~trzynskiej, а nast~pnie obj'll osmiohektarowe gospodarstwo rolne, kt6re
prowadzH wraz z zon'l Juli'l (z d. Kaszucka). Aresztowany zostal13 maja 1948 r.
przez funkcjonariuszy PUBP K~trzyn pod zarzutem udzielania w Borkach pomocy cztonkowi UPA. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego, tylko na podstawie tendencyjnie zinterpretowanych na szkod~ Trusza
wyjasnien ztozonych w sledztwie і podczas rozprawy, uznat go za winnego
udzielenia czynnej ротосу Wasylowi Zawadzkiemu ps. ,,Hirniak': kt6remu
,,dat pozywienie і schronienie przez czas okoto tygodnia"; а takie niedoniesienia ,,odnosnym wladzom': ze Zawadzki, byty upowiec, teraz wyst~puje pod
fatszywym nazwiskiem Wactawa Kaszuckiego і pracuje w maj'ltku cukrowni
K~trzyn. 15 lipca 1948 r. Trusz skazany zostat na kar~ 5 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2lata. Obronca wojskowy w skardze rewizyjnej zarzucat ,,skazanie wbrew okoliczno5ciom sprawy))
і wnioskowat m.in. о umorzenie post~powania і uniewinnienie Trusza. Pisat:
,,Oskarzony nie miat obowi'lzku donosic о tym, іе Zawadzki posiada inne nazwisko, а о tym, іе Zawadzki nalezat do bandy nie wiedziat. W toku sledztwa
і na rozprawie nie zostato wykazane, аЬу Zawadzki byt cztonkiem bandy': DowodzH dalej, ze przeciez UB, kt6re zatrzymato Zawadzkiego jeszcze w grudniu
1947 r., potem zwolnilo go, bowiem nie znalazlo podstaw do jakichkolwiek
oskarzen і doszlo do wniosku, іе Zawadzki nie tylko nie nalezal do bandy, ale
nawet nie miat kontakt6w z OUN-UPA na poludniowo-wschodnich terenach
Polski. Tak tez przedstawH to oskarzonemu Zawadzki ро zwolnieniu go z aresztu UB. ,,Oskarzony wprawdzie - jak przyznal na rozprawie - podejrzewat, ze
Zawadzki kiedys, na wschodnich terenach, musial nalezec do- - [UPA], styszat bowiem о tym od ludzi, а ponadto okolicznosc, іе zmienH nazwisko mogta
na to wskazywac. Jednak wszyscy przesiedlency pracuj'!CY na maj'ltku wiedzieli
о tym, іе Zawadzki zmienH nazwisko і zaden z nich nie zostal aresztowany,
gdyz nie istnieje obowi'lzek donoszenia о tego rodzaju przest~pstwach. Ро
zwolnieniu Zawadzkiego przez UB oskarzony nabral przekonania, ze rzeczywi5cie Zawadzki nie jest winien, а zaslyszane wiadomo5ci о jego przynaleznoki do bandy, SCl zwyklymi plotkami", poniewaz Zawadzki ,,normalnie przybyl
z transportem, zostal normalnie przydzielony do pracy na tym samym maj'ltku,
gdzie pracowali inni przesiedlency': kt6rzy mieszkali wsp6lnie w palacu rozparcelowanego maj'ltku і w tych warunkach wszyscy spotykali si~, а Zawadzki
,,jako czlowiek niezonaty і bez rodziny od czasu do czasu wst~powal do wsp6lpracownik6w na kolacj~ albo nawet, gdy zabawH dtuzej, w palacu przespal si~ .
w pokoju, kt6ry pozosta[ wal] pusty і niezaj~ty': Obronca podkreslal takie, ze

т

219

т

Trusz znal Zawadzkiego jako mlodego chlopca z rodzinnych stron, ale przed
przesiedleniem ostatni raz widzial si~ z nim w 1939 r. - "wi~c nie m6gl znac
jego poprzedniej dzialalnoki, а w domu przyjmowal Zawadzkiego kolacj~ jako
dawnego znajomego, kt6ry jako czlowiek samotny odwiedzH go kilkakrotnie".
NSW nie przyj~l tej argumentacji і postanowieniem z 5 pazdziernika 1948 r.
skarg~ rewizyjn~ pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok WSR utrzymal
w mocy. Prosb~ iony Mikolaja Trusza о darowanie pozostalej do odcierpienia kary WSR postanowieniem z ЗО czerwca 1949 r. pozostawH "bez biegu':
gdyi, jak stwierdzono w uzasadnieniu, "maj~c na uwadze szczegolny charakter
przest~pstwa, S~d nie znalazl podstaw do zlagodzenia kary': Trusz wi~ziony
byl w Olsztynie, Barczewie, OPW Lagiewniki, sk~d zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 12 wrzesnia 1952 r. [JPN 01, sygn. 8/1055 (akta procesowe
Sr 267/48); Lukaszewicz, WSR].
ТuскІ ANTONI, s.
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Piotra і Wiktorii z d. Kucab, ur. 5 czerwca 1915 r. w przysi6lku Huty, pow. brzozowski, w rodzinie chlopskiej; analfabeta. Rolnik. W 1938 r.
powolany zostal do wojska, sluiyl w 2. Pulku Piechoty. Zolnierz Wrzesnia. Potem wdomu. Ро przesiedleniu w maju 1947 r. osiadl wraz z ion~ Mari~ (z d. Wacora) we wsi Tatary, pow. pasl~cki, gdzie pomagal tekiowej w prowadzeniu
jedenastohektarowego gospodarstwa rolnego. 19 sierpnia 1949 r. zostal tymczasowo aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k і postawiony przed
WSR. S~d pod przewodnictwem mjr. Romana Abramowicza uznal Tuckiego za
winnego przynaleinosci do OUN-UPA (od wiosny 1945 r. pod pseudonimem
"Smok" byl czlonkiem SКW, w sotni Michala Dudy ps. "Hromenko" przeszedl
przeszkolenie wojskowe і polityczne. Pomagal charczowemu Wlodzimierzowi Haluszce w rekwizycjach iywnoki na rzecz UPA) і za to 20 pazdziernika 1949 r. skazal Tuckiego na kar~ 1О lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. Na skutek wniosku rewizyjnego NPW na niekorzysc Tuckiego
NSW 13 stycznia 1950 r. postanowil w trybie nadzoru s~dowego uchylic wyrok
і spraw~ przekazac do ponownego rozpoznania przez WSR w innym sldadzie
orzekaj~cym. Drugi proces odbyl si~ 9 lutego 1950 r., а S~dowi przewodniczyl
kpt. Karol Ratajczak. Tego samego dnia Tucki zostal skazany na kar~ 13 lat
wi~zienia z utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
5lat oraz przepadkiem mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Wyrok NSW utrzymal
w mocy. 15 maja 1953 r. WSR, stosuj~c przepisy ustawy amnestyjnej z 22 listopada 1952 r., kar~ wi~zienia zlagodzH do 8 lat. Tucki wi~ziony byl w Olsztynie,
Barczewie і Plocku, s~d warunkowo, przedterminowo wyszedl na wolnosc
11 maja 1954 r. [JPN 01, sygn. 8/1494 (akta procesowe Sr 19/50)].

ULONIUK ANATOL, zatrzymany 19 lutego 1948 r. przez grup~ operacyjn~
PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN.
Brak bliiszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [JPN Ві, sygn. 065/54
(charakterystyka obiektowa nr 48)].
WALNICKI }AN, s. Jana і Ewy z d. Kotowska, ur. 29 czerwca 1921 r. w Lublincu
Nowym, pow.lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Stolarz. Od grudnia 1945 r. pod ps. "Wijt" czlonek UPA w dzialaj~cej na terenie Las6w Sieniawskich sotni Grzegorza Mazura ps. "Kalynowycz".
Na pocz~tku wrzesnia 1947 r. ро rozbiciu sotni zdal bron "Kalynowyczowi':
otrzymal od niego falszywe dokumenty na nazwisko J6zef Juda (tymczasowe
zaswiadczenie toisamosci, zaswiadczenie rejestracji w RKU і poswiadczenie
wymeldowania si~ ze wsi tazy, gm. Laszki, pow. jaroslawski) oraz zapomog~
pieni~in~ w wysoko5ci 3000 zl. Dzi~ki temu m6gl przybyc w drugiej polowie
pazdziernika na Mazury. W pieszej w~dr6wce na Mazury towarzyszli mu ~
Andrzej КомАR ps. "Buk", ~ Michal WALNICКI ps. "Gonta': Jan Wankiewicz
ps. )Nowk" і NN ps. "Zymnyj': Zamieszkal we wsi Str~gielek, pow. w~gorzew
ski. Zatrzymany zostal 1 lutego 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP w W~
gorzewie. Od 6 lutego 1948 r. przebywal w areszcie WUBP. Na podstawie zeznan Walnickiego zloionych w sledztwie chor. Stanislaw Stolarski sporz~dzH
akt oskarienia, w kt6rym zarzucano Walnickiemu, poza przynaleino5ci~ do
UPA, udzial z broni~ w r~ku w "zamachach na jednostki Wojska Polskiego",
nielegalne posiadanie broni і amunicji oraz poslugiwanie si~ podrobionymi
dokumentami (tymczasowym zaswiadczeniem toisamo5ci, zaswiadczeniem
rejestracji w RKU). Podczas rozprawy przed WSR stanowczo zaprzeczal "okoliczno5ciom, Ьу strzelal do Wojska Polskiego': Оо UPA zostal zmobilizowany
jako stolarz. Jego czota, kt6r~ dowodzH "Haj': budowala w Lasach Sieniawskich
przede wszystkim schrony obronne, magazyny iywno5ciowe, tajne skrytki.
S~d pod przewodnictwem mjr. Jana Lubaczewskiego zignorowal te wyjasnienia, uznajё}C Walnickiego za winnego czyn6w zarzucanych aktem oskarienia
і 15 maja 1948 r. skazal go na kar~ doiywotniego wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia
na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 15 czerwca 1948 r. skarg~
rewizyjn~ pozostawH "bez uwzgl~dnienia", а wyrok WSR utrzymal w mocy.
Zar6wno NSW, jak і wczesniej WSR, zignorowali postanowienia artykulu
85 kkWP (а wlasnie popelnienie przest~pstwa gl6wnie z tego artykulu zarzucono Walnickiemu), przewiduj~cego kar~ wi~zienia od lat 10 do 15 albo kar~
smierci. Tymczasem sankcja tego artykulu nie przewidywala w og6le kary
doiywotniego wi~zienia. Starania rodziny skazanego о chociaiby zlagodze-
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nie kary pozostawaly "bez rozpatrzenia'' jako przedwczesne. Dopiero w zmienionym klimacie politycznym Zgromadzenie S~dzi6w NSW postanowieniem
z 16lutego 1955 r. zmienHo wyrok, lagodz~c zasadnicz~ kar~ l~czn~ do 10 lat
pozbawienia wolno5ci. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny na posiedzeniu
niejawnym 13lipca 1956 r. postanowH zastosowac wobec Walnickiego przepisy
ustawy о amnestii z 27 kwietnia 1956 r., lagodz~c kar~ pozbawienia wolno5ci
do 8 lat. Z wi~zienia w Barczewie Walnicki zwolniony zostal 16 lipca 1956 r.
[IPN 01, sygn. 8/950 (akta procesowe Sr 156/48)].
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s. Bazylego і Antoniny z d. Bila, ur. 2 pazdziernika 1915 r.
w Zukowie, pow. lubaczowski, w ubogiej rodzinie chlopskiej; wyksztakenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. W latach 1938-1939 odbyl zasadnicz~ sluib~ wojskow~ w 4. Pulku Piechoty Legion6w, stacjonuj~cym w Kielcach. Zolnierz Wrzesnia, w niewoli niemieckiej do grudnia 1939 r. w stalagu
w Radomiu, przekazany stronie radzieckiej, а nast~pnie zwolniony. Powr6cil
do rodzinnej wsi, najmowal si~ do r6inych prac gospodarskich. W pazdzierniku 1944 r. zostal czlonkiem і dow6dc~ boj6wki SKW, а nast~pnie wst~pil do
OUN, przyj~l ps. "Gonta". Do organizacji rekomendowali go dawni znajomi:
prowidnyk kuszczu "Lublinieckiego" Aleksander Laszyn ps. "Szwec" (potem
"Luh") і jego zast~pca ~ Andrzej КомлR ps. "Buk". Pocz~tkowo byl charczowym, potem czlonkiem ochrony Laszyna, а kiedy ten zostal prowidnykiem
Rejonu lV Okr~gu OUN "Baturyn" (w jego sktad wchodzily cztery kuszcze:
"Dzikowski", "Lubliniecki", "Gorajecki" і "L6wcza"), w maju 1945 r. Walnickiemu powierzono obowi~zki kuszczowego lublinieckiego nosz~cego kryptonim
"Tr~bity': Kuszcz obejmowal w powiecie lubaczowskim wsie: Lubliniec Nowy,
Lubliniec Stary, Niemst6w і Zuk6w. Odt~d bez reszty poswi~cil si~ pracy organizacyjnej. W Polsce pozostawal bez rodziny, gdyi najbliisi - siostra Maria
і brat Dymitr wraz z rodzicami przesiedleni zostali na radzieck~ Ukrain~. Zadaniem kuszczu bylo organizowanie m.in. zaopatrzenia sotni UPA w iywnosc
і odziei, udzielanie im wszelkiej ротосу і informacji mog~cych miec wplyw
na bezpieczenstwo і dzialalnosc oddzial6w lesnych, tworzenie tajnych magazyn6w iywnosciowych, sprz~tu oraz schronienia dla UPA. W okresie swi~t Boiego Narodzenia przygotowywano dla upowc6w specjalne iywnosciowe paczki
swi~teczne, zawieraj~ce m.in. biale pszenne pieczywo. Dui~ wag~ przyktadano
do funkcjonowania boj6wek SKW, prowadzenia propagandy і agitacji, r6inego
rodzaju szkolen wojskowych і politycznych. W trakcie tych ostatnich podejmowano w~tki historii Ukrainy і Ukrainc6w, ale gl6wnymi, niejako przewodnimi
motywami byly tezy: "Ukrainska Powstancza Armia wyzwoli Ukrain~ і stworzy
samodzielne, niezaleine panstwo" oraz "wkr6tce wybuchnie wojna amerykan-

sko-sowiecka і wtedy b~dzie mozna pr~dzej si~ wyzwolic". Ponadto zbierano
wiadomosci о nastrojach mieszkanc6w, przemieszczaj~cych si~ pododdzialach
WP, dzialaniach Bezpieczenstwa - informacje te byly podstaw~ systematycznych raport6w przekazywanych со dwa tygodnie prowidnykowi rejonowemu.
W okresie przesiedlen do ZSRR Walnicki organizowal og6lnowiejskie zebrania z udzialem "politwychownyk6w': Na zebraniach tych zdecydowanie przeciwstawiano si~ przesiedleniom, podnosz~c ~~n~dz~ і gl6d panuj~cy w ZSRR,
wyzysk і okrutn~ perspektyw~ zycia kokhozowego". Ро czerwcu 1947 r., kiedy ludnosc powiatu lubaczowskiego zostala przesiedlona w ramach operacji
"Wisla': dzialalnosc podziemia ukrainskiego w dotychczasowej formie stracila racj~ bytu, а kuszcz "Lubliniecki" praktycznie przestal istniec, jego czlonkowie bowiem wraz z rodzinami przesiedleni zostali na teren Olsztynskiego.
Walnicki, zaopatrzony przez prowidnyka ІІ Okr~gu OUN Mikolaja Radejk~
ps. "Krym" w dokument tozsamosci na nazwisko Wladyslawa Zukowicza (ponadto in blanco swiadectwo chrztu oraz zameldowania), we wrzesniu 1947 r.
opukil Rzeszowszczyzn~, udaj~c si~ na Mazury. Towarzyszyly mu cztery osoby: jego zast~pca w kuszczu Andrzej Komar oraz zdemobilizowani czlonkowie sotni Grzegorza Mazura ps. "Kalynowycz": ~ Jan WALNICКI ps. ,М'1jt",
Jan Wankiewicz ps. "Wowk" і NN ps. "Zymnyj': W~drowali pieszo, przewaznie
nocami przez blisko рі~с tygodni. Celem byla gmina Kruklanki, pow. w~go
rzewski, gdzie mieszkala rodzina Aleksandra Laszyna. Jego siostra - Katarzyna
Kraus, udzielila im pierwszego wsparcia. W Kruklankach ich drogi rozeszly
si~. Ро uzyskaniu adresu wuja, Jana Bilyja, kr6tko mieszkal u niego w Mateczniku, gm. Jelonki, pow. pasl~cki. Potem przechowywaly go znajome dziewcz~ta
z Zukowa: Maria і Katarzyna Kordupel we wsi Lukszty, pow. pasl~cki. Ostatecznie schronienie znalazl u Franciszka G6rskiego - lesniczego w Kurowie
Braniewskim (lesnicz6wka Mysliniec). Pracowal tu jako parobek przeszlo rok,
do lutego 1949 r. Nast~pnie przeni6sl si~ do J6zefowa, gm. Wilcz~ta, pow. pasl~cki, gdzie znalazl zatrudnienie w Panstwowej Przetw6rni Torfu. Tam tei na
skutek "donosu obywatelskiego" aresztowany zostal 14 kwietnia 1949 r. przez
funkcjonariuszy PUBP w Pasl~ku і ро wst~pnych przesluchaniach wkr6tce
przekazany do dyspozycji WUBP. Sledztwo zamkni~to 29lipca 1949 r. Walnicki zlozyl w sledztwie bardzo obszerne і wyczerpuj~ce wyjasnienia, kt6re staly
si~ podstaw~ aktu oskarzenia zarzucaj~cego Walnickiemu, іе od paidziernika
1944 do kwietnia 1949 r. byl "aktywnym czlonkiem і dzialaczem faszystowskiej organizacji OUN-UPA usiluj~cej oderwac cz~sc obszaru ziem poludniowo-wschodnich Panstwa Polskiego". Ponadto nielegalnie przechowywal bron
paln~ oraz bral udzial w starciu zbrojnym z pododdzialem WP, w wyniku
kt6rego trzej zolnierze zostali ranni. Ponadto uzywal falszywego dokumentu
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toisamo5ci. 25 sierpnia 1948 r. stan~l przed WSR. W trakcie procesu Walnicki
zaprzeczyl udzialowi w akcjach zbrojnych, natomiast przyznal si~ do innych
zarzut6w. Wyst~puj~cy jako prokurator wojskowy asesor WPR chor. Boleslaw
Filipczak wnosH о wymierzenie Michalowi Walnickiemu kary smierci. Walnicki natomiast, prosцc о lagodny wymiar kary, powiedzial: "Jestem Ukraincem
і kierowalem si~ ide~ walki о Ukrain~. Do organizacji - - naleialem od 1944 do
wrzesnia 1947 r. Nie chcialem nadal Ьус w organizacji-- gdyi widzialem, іе
oldamuj~ nas. Na tych terenach, dzis, nie walczylbym о Ukrain~. Gdybym byl
na ziemiach Ukrainy і wzi~tym bylbym do wojska walczylbym о Ukrain~ woln~". 26 sierpnia 1949 r. S~d pod przewodnictwem kpt. Karola Ratajczaka uznal
Walnickiego za winnego czyn6w zarzucanych aktem oskarienia і wymierzyl
mu kar~ l~czn~ doiywotniego wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu
Panstwa. Jednoczesnie S~d przyj~l, іі dzialalnosc Walnickiego w OUN ograniczyla si~ do jesieni 1947 r. (а nie do kwietnia 1949 r., jak chcial WPR), bowiem
ро przybyciu na teren Olsztynskiego "oskariony nie przejawial iadnej dzialalno5ci organizacyjnej, а prowadzH іусіе ustabilizowane, pracuj~c jako robotnik': NSW wyrok WSR utrzymal w mocy. Walnicki w wi~zieniu nie korzystal
z ulg. Pozbawiony bliskiej rodziny nie m6glliczyc na iadn~ pomoc z zewn~trz.
Nie skorzystal takie z dobrodziejstwa amnestii 1952 r. Dopiero w 1956 r. SW
w Olsztynie Wydzial IV-A Karny na posiedzeniu niejawnym 29 maja zastosowal wobec Walnickiego przepisy ustawy о amnestii z 27 kwietnia 1956 r.,
lagodцc kar~ pozbawienia wolno5ci do 12lat. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Strzelcach Opolskich, sk'ld warunkowo, przedterminowo zwolniony
zostal 31 pazdziernika 1957 r. [IPN 01, sygn. 8/1414 (akta procesowe Sr 291/49);
Informator о nielegalnych organizacjach na s. 243 bl~dnie podaje nazwisko
(Wolnicki), takie przedruk Н. Paj'lka z 1993 r., s. 140; ditto http:/ /www.irekw.
internetdsl.pl/upa1.html; dost~p 15.4.2008].
Dymitra і Paraskewii z d. Hubacz, ur. З stycznia 1927 r. w Molodyczu, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 5 klas szkoty powszechnej. Robotnik rolny. W 1943 r. zabrany na roboty przymusowe do Rzeszy,
s~d powr6cH w sierpniu 1945 r. W grudniu 1946 r. przeni6sl si~ na Dolny Sl'lsk,
gdzie osiadl jego kuzyn Jan Hubacz. Tu Warcaba gl6wnie najmowal si~ do gospodarzy jako fornal. Ро iniwach 1947 r. otrzymal od rodzic6w wiadomosc, іе przesiedleni zostali do wsi Wieprz, pow. mor'lski, gdzie ojciec prowadzH siedmiohektarowe gospodarstwo rolne. Wr6cil do rodzic6w і pomagal w gospodarstwie.
Zatrzymany 28 kwietnia 1949 r. przez funkcjonariuszy WUBP. Akt oskarienia
zarzucal mu, іе b~d'lc na Dolnym Sl'lsku w lipcu 1948 r. z wizyt'l u Jana Hubacza
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(wies Albertyna, pow. bystrzycki), dowiedzial si~, іі dwie dziewczyny, Ukrainki
(Irena Borowiec ps. "Renata" і Agata Harczewska - pierwsц znal, choc przelotnie, jeszcze z terenu Jaroslawskiego), ponoc zwi~zane przeszlosci~ z UPA, planuj~
ucieczk~ z Polski. "Maj~c wiarygodn~ wiadomosc о powyiszym, nie zawiadomil
wladzy powolanej do kigania przest~pstw': Sledztwo w tej sprawie wszcz~to ро
aresztowaniu na Dolnym Sl~sku braci Hubacz6w (Jana, Dymitra і Piotra). Akt
oskarienia sporz~dzono jedynie na podstawie wyjasnien Warcaby zloionych
w sledztwie, kt6re na rozprawie kategorycznie odwolal. w protokole rozprawy
gl6wnej przed WSR Warcaba wyjasnial: "b~d~c przesluchiwany w sledztwie
pierwszego zaraz dnia zostalem mocno pobity tak, іе boj~c si~ dalszych represji
potwierdzalem to, со m6wil sledczy і podpisalem protok6l uloiony przez niego.
Zeznaj~c przed prokuratorem powtarzalem to samo, со w sledztwie, gdyi sledczy
kazal mi tak m6wic - -, grozil mi przy tym, іе jeieli powiem inaczej, to zobacz~
wieczorem, jak to b~dzie': Przesluchanie przez prokuratora wojskowego odbywalo si~ w pokoju oficera sledczego WUBP і w jego obecnosci! S~d pod przewodnictwem por. Alojzego Majewskiego dwukrotnie odraczal rozpraw~, ostatecznie
28 paidziernika 1949 r. "nie dal wiary obronie oskarionego, а jego nieprzyznanie
si~ do winy przyj~l jako wykr~tne" і skazal Warcab~ na kar~ roku і 6 miesi~cy wi~
zienia. Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie і Rawiczu, sk~d wyszedl na wolnosc
2listopada 1950 r. [IPN 01, sygn. 8/1432 (akta procesowe Sr 313/49)].
s. Bazylego і Marii z d. Wladyczuk, ur. 4 listopada
1918 r. w Ufie, w Baszkirii, dok~d w latach pierwszej wojny swiatowej wywieziony byl jego ojciec. W 1921 r. wraz z rodzicami repatriowany. Rodzina osiedlila si~ we wsi Lipinki, pow. wlodawski, tu prowadzila dwunastohektarowe
gospodarstwo rolne. Wyksztakenie: З klasy szkoly powszechnej. Rolnik, trudnil si~ takie kolodziejstwem. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r., wraz z ion~
Mariann~ zamieszkal we wsi S~platy, pow. szczycienski, gdzie prowadzil dziewi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. W maju 1950 r., kiedy zbierano podpisy
pod Apelem Sztokholmskim, Waremczuk odm6wil zlozenia podpisu, choc kilkakrotnie ,,tr6jka" agitator6w nachodzila go w mieszkaniu. Potem postaw~ sw~
wyjasnial: "Apel bym podpisat, gdyby mi pozwolili wyjechac z powrotem na teren pow. Wlodawa: То bylo bezposrednim powodem, dla kt6rego szczeg6lnie
zainteresowalo si~ nim Bezpieczenstwo. 21 paidziernika 1950 r. zostal aresztowany przez funkcjonariuszy PUBP Szczytno jako podejrzany о wsp6lprac~
z UPA na terenie powiatu wlodawskiego oraz ,,rozpowszechnianie wrogiej propagandy': Wedlug opinii por. Romana Mlynarczyka, szefa PUBP w Szczytnie,
wystawionej 18 grudnia 1950 r., а kt6ra wkr6tce stala si~ jednym z dowod6w
oskarienia, Waremczuk "rozpowszechnial falszywe wiadomoki, byl wrogo
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ustosunkowany do Zw[iC}zku] Radzieckiego oraz do org[anizacji] sp6ldzielni
prod [ukcyjnych], со jasno uwidocznilo si~ w jego wypowiedziach. Gdy w maju
1950 r. zbierane byly podpisy pod Apelem Sztokholmskim - - wraz z calC} rodzinC} nie podpisal takowego, m6wi(}C, іе dla niego moze Ьус wojna. Na terenie
gromady - - ma on duzy wplyw na ludnosc miejscowego pochodzenia, kt6rC}
nastawial wrogo do obecnej rzeczywisto5ci, а tym samym utrudnial repolonizacj~ tejie ludno5ci. Kontakty towarzyskie utrzymuje zwlaszcza z elementem
wrogim obecnej rzeczywisto5ci': Akt oskarzenia zarzucal mu trzy przest~pcze
czyny. Pierwszy: od grudnia 1946 r. do chwili przesiedlenia na Mazury, na terenie wsi Lipinki "udzielal czynnej ротосу czlonkom bandy UPA-- przez to, іе
dostarczal zywnosci czlonkom tejie bandy, jak r6wniez udzielal wszelkich informacji о ruchach jednostek Wojska Poiskiego і Org[an6w] B[ezpieczenstwa]
Р[ ublicznego] na tamtejszym terenie". Drugi: іе "jako sympatyk nacjonalist6w
ukrainskich, а tym samym zdecydowany wr6g ustroju ludowo-demokratycznego і Narodu Polskiego-- czynil przygotowania do zmiany przemocC} Demokratycznego ustroju Panstwa Polskiego, rozpowszechniajC}c falszywe wiadomoSci w szczeg6lno5ci о majC}cej nastC}pic trzeciej wojnie і zmianach politycznych,
przedstawiajC}C W falszywym swiet}e Or [ganizacj~) spoldzielni prod [ukcyjnych)
w Panstwie Polskim, czym stwarzal wsr6d ludno5ci psychicznie podatne podloze do wrogich і gwaltownych wystC}pien przeciwko Panstwu Polskiemu".
Trzeci: іе "publicznie nawolywal do czyn6w skierowanych przeciwko jedno5ci
sojuszniczej Panstwa Polskiego ze Zw[iC}zkiem] Radzieckim, przedstawiajC}c
W falszywym swiet}e panujC}Ce stosunki mi~dzy obu krajami" ("zlosliwie twierdzil", іе braki na polskim rynku to efekt "handlu ze ZwiC}zkiem Radzieckim").
Proces przed WSR na sesji wyjazdowej w Szczytnie odbywal si~ "z wykluczeniem jawnosci - - ze wzgl~du na bezpieczenstwo Panstwa". Waremczuk przyznal, іі do ich zabudowan w Lipinkach, usytuowanych na kolonii pod lasem,
zachodzili "lesni" iC}dajC}cy mleka, chleba, sloniny. Nie mozna bylo nie dac, Ьо
zawsze m6wili: nie dasz, to sami wezmiemy. Nie mial wyj5cia, dzialal pod przymusem. І to byla cala pomoc. Natomiast sam nigdy nie nalezal do iadnej organizacji. Nic tei nie wie о przynaleznosci organizacyjnej nawiedzajC}cych ich
gospodarstwo "lesnych': Mogli to Ьус czlonkowie UPA lub innej podziemnej
armii, m6wili ро polsku. Przyznawal tez, іе krytycznie wyrazal si~ о niekt6rych
sp6ldzielniach produkcyjnych (tak nazywano w6wczas polskie kokhozy), ale
absolutnie zaprzeczyl, Ьу namawialludzi, zeby nie wst~powali do sp6ldzielni,
і dodawal: "M6wilem jedynie, іе jak b~dziecie tak gospodarzyc jak obecnie, to
b~dziecie miec bied~, gdyi zboze lezy na polu і gnije': Odrzucil tei zarzut, Ьу
grozil czlonkom PZPR jakimikolwiek represjami, czy tei Ьу zapowiadal upadek
rzC}du polskiego. Nie przyznal si~ takie do zarzutu trzeciego, wyjasniajC}c przy

tym, іе jeieli jednak cokolwiek padlo z jego strony w rozmowach z s~siadami,
to chyba tylko wtedy, ,,gdy byl podchmielon(. S~d pod przewodnictwem por.
Alojzego Majewskiego 20 stycznia 1951 r. uznal jednak Waremczuka za winnego wszystkich zarzucanych przest~pstw і skazal na kar~ 12 lat wi~zienia, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 5lat oraz przepadek
calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Obronca wojskowy w skardze rewizyjnej wnosil о uchylenie wyroku w calo5ci і przekazanie sprawy do ponownego
rozpatrzenia. Wskazywal na pogwakenie przepis6w post~powania mog~cych
miec wplyw na wyrok, ,,chaotycznosc, niepewnosc, а cz~stokroc і sprzecznosc
zeznan)) swiadk6w oskarienia, nieuwzgl~dnianie wniosk6w obrony. Ostatnim
argumentem maj~cym pom6c skazanemu miala Ьус jego ,,ciemnota і brak poczucia swiadomo5ci spoleczno-polityczne( Jednakie NSW postanowieniem
z 23 lutego 1951 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ,,bez uwzgl~dnienia~~, а wyrok
utrzymal w mocy. Na podstawie ustawy о amnestii z 22 listopada 1952 r. WSR
zlagodzil kar~ wi~zienia do 8 lat. Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie і Hawie, sk~d warunkowo, przedterminowo zwolniony zostal 4 lutego 1955 r. SW
w Olsztynie 29 listopada 1956 r. na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia
1956 r. kar~ 5 lat utraty praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
skr6cil do 2lat і 6 miesi~cy [IPN 01, sygn. 8/1737 (akta procesowe Sr 2/51)].
s. Eliasza і Anny z d. Pawlo, ur. 20 maja 1905 r. w Radawie,
pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 2 klasy szkoly powszechnej. Rolnik. Ро przesiedleniu wraz z ion~ Katarzyn~ (z d. Kuchla) mieszkal we wsi
Slup, pow. braniewski, gdzie prowadzil dziesi~ciohektarowe gospodarstwo rolne. Zatrzymany 13 lutego 1948 r. S~dzony byl w zbiorowym procesie czlonk6w
rzekomego braniewskiego rejonu OUN, do kt6rej mial go zwerbowac ~ Michal
0LСНА. Przed WSR nie przyznal si~ do popelnienia przest~pstwa zarzucanego aktem oskarienia. Twierdzil, іе do UPA byl ~~wrogo usposobiony, gdyi zabrali mu
krow~ і bili go': Odwolal tei wymuszone biciem wyjasnienia zloione w sledztwie.
S~d pod przewodnictwem kpt. Jerzego Biedrzyckiego uznal win~ za udowodnion~
na podstawie wyjasnien zloionych w sledztwie і 31 sierpnia 1948 r. skazal Warzoch~ na 10 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 2 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Pailstwa. NSW postanowieniem z 21 grudnia 1948 r. skarg~ rewizyjn~ pozostawil ~~bez uwzgl~dnienia: а wyrok WSR utrzymal w mocy. Dzi~ki ustawie amnestyjnej z 22 listopada 1952 r. kar~
pozbawienia wolnosci zlagodzono do 6 lat і 8 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie
і Barczewie. Wolnosc odzyskal warunkowo, przedterminowo 31lipca 1953 r. [IPN
Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48); IPN 01, sygn. 8/1040, 8/1041,
811042, 8/1043 (akta procesowe Sr 252/48, t. 1-IV)].
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Zarska, с. Wtadyslawa і Anny z d. Kozuszek, ur. 8 maja
1914 r. w miasteczku Bdz, pow. sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie
srednie (pedagogiczne). Nauczycielka. Od wczesnej mtodosci zwi~zana z ukrainskim ruchem narodowym. W 1936 r. S~d Apelacyjny we Lwowie skazat j~
na 6 lat wi~zienia za dzialalnosc polityczn~. Ро opuszczeniu wi~zienia zostala
czlonkiem OUN; wtedy tez wyszta za m~z za nauczyciela Bazylego Wawruka,
dzialacza OUN. W latach okupacji mieszkata we wsi Rzeczyca, gm. Tarnoszyn,
pow. rawski. Tu, obawiaj~c si~ о bezpieczenstwo wlasne і dw6jki syn6w (4 і 6lat)
z uwagi na zaangazowanie m~za ро stronie OUN-UPA, uzywata nazwiska Labaj. Ро rozpocz~ciu akcji "Wisla': ,,wprowadzaj~c w bt~d urz~dnika, wytudzita
podst~pnie" kart~ repatriacyjn~ na to nazwisko. Przesiedlona zostala do Blogoszewa, pow. k~trzynski, gdzie od wrzesnia 1947 r. pracowala jako nauczycielka
w szkole powszechnej. Zatrzymana 4lipca 1950 r. przez funkcjonariuszy PUBP
K~trzyn. Akt oskarzenia zarzucat jej nie tylko postugiwanie si~ fatszywymi dokumentami tozsamoki, ale tez "udzielenie czynnej ротосу czlonkowi nielegalnej organizacji OUN-UPX: Miala bowiem w styczniu 1948 r. ("dnia blizej
nieustalonego") w okolicy wsi Gudniki, pow. k~trzynski, spotkac znanego jej
sprzed przesiedlenia Eugeniusza Sztender~ ps. "Prirwa" (bylego prowidnyka
Okr~gu ІІІ OUN, kt6ry z grup~ Ukrainc6w przybyt na Mazury z Lubelszczyzny
pod koniec 1947 r.) і przekazac mu jako wsparcie kwot~ 5000 zt. Na rozprawie przed WSR przyznata si~ do poslugiwania si~ dokumentami na nazwisko
Labaj. Wyjasnienia ztozone w sledztwie uznata w cz~ki za nieprawdziwe, Ьо
zlozone w obawie "szykan ze strony funkcjonariuszy UB". Teraz kategorycznie
zaprzeczyla, Ьу widziala si~ z "Prirw~" w styczniu 1948 r. Ostatnie, а zarazem
pierwsze і jedyne spotkanie z nim mialo miejsce "bodajze w 1945 lub 1946 r::
kiedy ten powiadomit j~ о smierci m~za w 1944 r. Potem juz nigdy "Prirwy" nie
spotkata. І, jak odnotowano w protokole rozprawy gl6wnej, wyjasniala: zim~
1948 r. "przyjechali funkcjonariusze UB і pytali si~ mnie, czy ja widzialam si~
z ))Prirw~«, na со ja odpowiedzialam, ze nie widzialam si~. А oni powiedzieli,
ze musialam si~ z nim widziec, poniewaz byt on w tej okolicy. І jezeli nie chc~
im powiedziec о tym w domu, to powiem im na UB. Poniewaz bytam wtedy
w domu sama z dziecmi, batam si~, zeby nie zabrano mnie od dzieci, Ьо w UB
wiedziano, ze ja uzywam falszywego nazwiska. Gdy powiedziano mi, wtedy
w lutym 1948 r., ze zostan~ w domu z dziecmi, [jezeli] zgodz~ si~ zameldowac
im, gdy ))Prirwa« przyjdzie skontaktowac si~ ze mn~- і ja wtedy zgodzitam si~.
Przez 2 lata dano mi spok6j z tym, а obecnie zostalam aresztowana': WSR pod
przewodnictwem. kpt. Karola Ratajczaka 19 wrzesnia 1950 r. uznat Wawrok za
winn~ zarzucanych czyn6w і skazat na kar~ 8 lat pozbawienia wolnoki, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 4lata oraz przepadek

mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem z 29 grudnia 1950 r.
skarg~ rewizyjn'! pozostawil "bez uwzgl~dnienia': а wyrok utrzymal w mocy.
Starania о zlagodzenie wyroku w drodze laski Prezydenta RP (zob. Aneks, dok.
14) okazaly si~ nieskuteczne. Dopiero 31 pazdziernika 1953 r. WSR, stosuj'!c
przepisy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r., zlagodzil kar~ pozbawienia
wolnosci о 1/3, tj. do 5 lat і 4 miesi~cy. Warunkowo, przedterminowo zostala
zwolniona z wi~zienia w Fordonie 24listopada 1953 r. Na mocy ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie ЗО listopada 1956 r. zlagodzil czas
trwania kary dodatkowej - utraty praw publicznych і obywatelskich praw honorowych z 4 na 2lata [JPN Ві, sygn. 065/67 (charakterystyka obiektowa nr 62
і 116); IPN 01, sygn. 8/1645 (akta procesowe Sr 222/50)].
s. Michala і Pelagii z d. Storonianska, ur. 17 pazdziernika 1913 r. we wsi Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu zamieszkal w Wojciechowie,
pow. lidzbarski. Zatrzymany zostal 19 stycznia 1948 r. przez funkcjonariuszy
PUBP Braniewo jako podejrzany о przynaleznosc przed 1948 r. do "nielegalnej faszystowskiej organizacji UPA" na terenie powiatu tomaszowskiego. Akt
oskarzenia, sporz'!dzony przez Wydzial Sledczy WUBP jedynie na podstawie
wyjasnien zlozonych w sledztwie, zarzucal Werbowemu, iz mial on od wrzesnia 1942 r. nalezec do OUN; od 1 grudnia 1943 do kwietnia 1944 r. sluzyc
w Ukrainskiej Policji Pomocniczej, kt6rej funkcjonariusze cieszyli si~ zl'! slaw'!
(zrzucano im dokonywanie kradziezy, а nawet zab6jstw Polak6w czy Ukrainc6w nieprzychylnie nastawionych do ruchu nacjonalistycznego). Nast~pnie,
w czerwcu 1944 r. wsЩpil do UPA, gdzie przyj'!l ps. ,Worobec" і jako czlonek
sotni "Korduba" (czota "Beresta") mial brac udzial w walkach z zolnierzami
radzieckimi. Kiedy w polowie wrzesnia 1944 r. sotnia zostala rozbita, wr6cil do
rodzinnej wioski. Тат mial zostac wsp6lpracownikiem boj6wki Sluzby Bezpeky OUN Michala Sidorki ps. "Maksym': Prowadzil tez "wywiad о ruchach
wojsk polskich w terenie': zbieral informacje "о znaczeniu wojskowym, kt6re
przekazywal swemu dow6dcy': Aktywnie uczestniczyl pod kierunkiem charczowego Stefana Hrycyny ps. "August" w akcjach zbierania daniny na rzecz
oddzial6w UPA. Czlonkiem kuszczu OUN pozostal do maja 1947 r. Pod zmienionymi danymi personalnymi- wykorzystal dokumenty swego zmarlego brata Jana- przesiedlony zostal na Warmi~. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Dymitra Werbowego za winnego zarzucanych
mu przest~pstw і 5 czerwca 1948 r. wymierzyl mu l'!cznie kar~ smierci, utrat~
praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek
mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Ponadto w tajnej opinii S'!d kategorycznie
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stwierdzil, іе Werbowy na ulaskawienie nie zasluguje. 16 lipca 1948 r. NSW
uznal, іе skarga rewizyjna obroncy wojskowego nie zasluguje na uwzgl~dnie
nie ze wzgl~du nie tylko na "aktywnosc skazanego w poczynaniach UP~: ale
takie fakt, iz "zatrzyrnywal niewygodne dla UPA osoby, przekazuj~c je nast~p
nie tzw. sekcji likwidacyjnej UPA- со swiadczy о duzym napi~ciu zlej woli".
Z prawa laski nie skorzystal takie Prezydent RP. Wyrok wykonano w olsztynskim wi~zieniu 6 sierpnia 1948 r. о godzinie 5.30. Protok6l wykonania kary
smierci podpisali: wiceprokurator wojskowy mjr J6zef Reich, lekarz wi~zien
ny mjr Roman Andrzej Woszczynski (naczelnik Wydzialu Zdrowia WUBP),
por. Eugeniusz Szargow (naczelnik wi~zienia), ks. Wlodzimierz Skalski і plut.
Stanislaw Osuchowski z olsztynskiego 14. Pulku KBW - "dow6dca plutonu
egzekucyjnego" [IPN Ol, sygn. 8/979, 8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t. І-ІІ);
Lukaszewicz, WSR].
s. Stefana і Ewy z d. Storoniak, ur. 15 grudnia 1909 r.
we wsi Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztakenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Wczesnie osierocony (ojciec w 1913 r. wyjechal do Ameryki
і wszelki slad ро nim zagin~l, matka, wychowuj~c czworo malych dzieci, podupadla na zdrowiu і zmarla) od najmlodszych lat musial ci~zko pracowac, pomagaj~c starszemu bratu na czterohektarowej gospodarce rodzinnej. W latach
1931-1933 sluzyl w 28. Pulku Piechoty w Lodzi, potem pracowal jako robotnik
rolny w maj~tku w Nowyrn Kornie. Podj~l dzialalnosc w ukrainskim ruchu narodowyrn. W 1934 r. skazany zostal wyrokiem S~du Okr~gowego we Lwowie na
kar~ 18 miesi~cy pozbawienia wolnoki za przynaleznosc do nielegalnej OUN.
Od 1936 r. prowadzil dwuip6lhektarowe wlasne gospodarstwo rolne. W 1941 r.
zabrany na roboty przymusowe do Niemiec, s~d zbiegl w 1943 r. і powr6cil
w rodzinne strony. Od konca lata 1943 do maja 1945 r. pod ps. "Matwij" formalnie byl prowidnykiem kuszczu. Potem jako pomocnik charczowego Bojko
ps. "Olyksij" organizowal rekwizycj~ zboza, bydla, artykul6w zywnokiowych,
odziezy na potrzeby oddzial6w UPA, а takie sci~gal (na pocz~tku 1947 r.) od
mieszkanc6w powiatu tomaszowskiego danin~ pieni~zn~ na rzecz UPA. Nie
uczestniczyl natomiast w jakichkolwiek akcjach zbrojnych. W czerwcu 1947 r.
rodzina Werbowego (zona Anastazja z d. Harko oraz tr6jka dzieci) przesiedlona zostala na Warmi~. Sam Werbowy nie przyjechal z rodzin~. Obawiaj~c si~
aresztowania, przez wiele tygodni koczowal w okolicach rodzinnej wsi. Dopiero w pazdzierniku 1947 r. dotarl do rodziny zamieszkuj~cej w maj~tku PNZ
Wojciechowo, pow. lidzbarski. Werbowy podj~l prac~ w cegielni, ale z powodu
braku dokument6w zyl "na stopie nielegalnej". Na skutek donosu zatrzymany
zostal przez funkcjonariuszy PUBP Braniewo 19 stycznia 1948 r. u ~ Mikolaja
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ktorego odwiedzil towarzysko. Od 23 stycznia 1948 r. przebywal
jui w areszcie WUBP. Wyjasnienia Werbowego zlozone w sledztwie staly si~ jedyn~ podstaw~ sformulowanego przez oficera sledczego Czeslawa Kozubskiego aktu oskarzenia. 5 czerwca 1948 r. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego uznal Werbowego za winnego zarzucanych przest~pstw
і orzekll~cznie kar~ smierci, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Ponadto
w tajnej opinii S~d stwierdzil, ze Werbowy na ulaskawienie nie zasluguje. NSW
postanowieniem z 16 lipca 1948 r. uznal kar~ za "niewsp6lmiernie surow~'
і zmienil wyrok WSR, lagodz~c kar~ smierci do kary 15 lat wi~zienia z utrat~
praw przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Odbywaj~c
kar~ w barczewskim wi~zieniu, mial odmowic wspolpracy z UB і zlozenia falszywych zeznan (zob. Aneks, dok. 24). 9lipca 1954 r. WPR wyst~pila z wnioskiem о zastosowanie wobec Werbowego ustawy amnestyjnej z 22 listopada
1952 r., gdyz- jak uzasadniano wniosek- w UPA nie pelnil "zadnych funkcji
kierowniczych': Wniosek ten WSR oddalil z uwagi na negatywne opinie wladz
wi~ziennych. Dopiero SW w Olsztynie Wydzial Karny IV-A 24 maja 1956 r. zastosowal wobec Werbowego postanowienia ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia
1956 r. і zlagodzil kar~ wi~zienia о 1/3, tj. do 10 lat, а utrat~ praw do 2,5 roku.
Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Strzelcach Opolskich, sk~d zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 2 lipca 1956 r. [JPN 01, sygn. 8/979,
8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t. І-ІІ); sygn. 8/964 (akta procesowe Sr 175/48);
Hrywna; Lukaszewicz, WSR].
s. Lukasza і Paraskewii z d. Breczko, ur. 15 sierpnia 1924 r.
w Korniach, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly
powszechnej. Do 1943 r. pomagal w pi~ciohektarowym gospodarstwie rodzinnym. W 1943 r. zostal zabrany do niemieckiej sluzby budowlanej (Baudienst),
pracowal przy budowie linii kolejowej w Rawie Ruskiej, sk~d uciekl і ukrywal
si~. Wtedy to za namow~ Stefana Hrycyny ps. August" wst~pil do UPA. Otrzymal ps. "Holub': Byl przez З miesi~ce w oddziale. W lipcu 1943 r. oddzial zostal rozbity przez Niemcow і poszedl w rozsypk~. Werbowy wrocil do domu.
Latem 1944 r. ро przej5ciu frontu, kiedy brat і ojciec zmobilizowani zostali do
Armii Czerwonej, na nim spocz~l саІу ci~zar prowadzenia gospodarki rodzinnej. Na pocz~tku 1945 r. zwerbowany zostal do obstawy Michala Hrycyny ps.
"Czajczuk': Z nim to (і dwoj~ pozostalych czlonkow ochrony - "Wedmidem"
і "Martynem'') przeszedl w marcu 1945 r. granic~ panstwow~ kolo Uhnowa;
przez prawie trzy miesi~ce przebywal na terytorium ZSRR. Potem wrocil do
Polski. Przy kolejnej wyprawie na radzieck~ Ukrain~ trafil na min~ na podej-
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5ciu do granicy. Zostal ranny w nog~ odlamkiem. Leczyl si~ w domu. Ро wyleczeniu w maju 1946 przydzielono go do kuszczu "Uhnowskiego" (kuszczowy
ps. "Kolodij"), а we wrzesniu 1946 r. zostal czlonkiem boj6wki Sluiby Bezpeky
OUN dowodzonej przez "Hrysk{ Pozostawal w niej do maja 1947 r. Nast~pne
trzy miesi'}ce ukrywal si~. Od "Augusta" otrzymal dokumenty na swoje nazwisko, ale ze zmienion'l о 3 lata dat'} urodzenia. Kiedy zdobyl adres, pojechal
do matki przesiedlonej pod Gdansk do wsi Grom, pow. nowodworski. Kr6tko przebywal z matk(}. Obawiaj'}c si~ aresztowania, wyjechal і nie utrzymywal
z ni'l od tej pory iadnych kontakt6w, nawet listownych. W grudniu 1948 r.
przerobH nazwisko Werbowy na Werbowski і uiywal imienia Zygmunt. Imal
si~ r6inych prac fizycznych, cz~sto zmieniaj'}c miejsca zamieszkania і zaklady
pracy. W 1952 r. zatrudniony byl w firmie melioracyjnej prowadz'}cej prace
w maj'}tku PGR Slawkowo, pow. ostr6dzki. Zatrzymany zostal w Olsztynie
17 pazdziernika 1952 r. Akt oskarienia sporz'}dzono jedynie na podstawie wyjasnien zloionych przez Werbowego w sledztwie. WSR pod przewodnictwem
ppor. Zdzislawa Banaszkiewicza 28 lutego 1953 r. skazal go na kar~ 15 lat wi~
zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz
przepadek mienia. Podejmowanym staraniom о prawo laski (m.in. ojca, kt6ry
powolywal si~ na kombatanck'l przeszlosc w Armii Czerwonej) nie nadano
"dalszego biegu': zawaiyla tu opinia wladz wi~zienia w Barczewie: zle wypowiadal si~ о ZSRR ("w Zwi'}zku Radzieckim jest bieda і n~dza': ale "gdyby nie
ta wypowiedz, moina Ьу uwaiac, іе jest wi~zniem poprawnym"). Dopiero
11 maja 1955 r. WSR (bylo to jedno z ostatnich jego postanowien), stosuj'}C
przepisy ustawy о amnestii z 22 listopada 1952 r., kar~ wi~zienia zlagodzH do
9 lat і 4 miesi~cy. Wi~ziony byl w Olsztynie, Barczewie і Strzelcach Opolskich,
tam pracowal w kamieniolomach "w charakterze skalnika': przeci~tnie wyrabial 230% normy і w marcu 1956 r. mial zaliczone рі~с miesi~cy na poczet obligatoryjnego zwolnienia. Prokuratur Wojew6dzki w Opolu, postanowieniem
z 4 maja 1956 r., na podstawie ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r., zlagodzH kar~ pozbawienia wolnoki do 4 lat і 8 miesi~cy, а kar~ pozbawienia praw
skr6cH do 2 lat. Wolnosc odzyskal19 czerwca 1957 r. [IPN 01, sygn. 8/2265
(akta procesowe Sr 23/53)].
WIELiczкo МІСНАІ.,
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s. Daniela і Paraskewii z d. Korysko, ur. 5 pazdziernika
1923 r. w Cetuli, pow. jaroslawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Pracowal w gospodarstwie rolnym rodzic6w, а takie
trudnH si~ szewstwem. Na pocцtku marca 1946 r. zwerbowany zostal do UPA.
Wraz z nim do lasu poszlo wielu mlodych ludzi. Dla niekt6rych z nich akces do
ukrainskiego podziemia byl ucieczk'l przed przymusowym przesiedleniem na

tereny ZSRR. Wieliczko pod ps. ,,Szczerba" zostal czlonkiem 1. czoty (czotowy
,,На() w operuj'}cej w powiatach jaroslawskim, lubaczowskim і tomaszowskim
sotni Grzegorza Mazura ps. ,,Kalynowycz': Bral udzial w trzech akcjach bojowych sotni skierowanych przeciwko WP і wojskom NKWD. W koncu kwietnia
1947 r., wykonuj'}c zadanie specjalne, roj Wieliczki zostal rozbity przez oddzial
WP. Sam Wieliczko zdolal zbiec і szcz~sliwie dotarl do rodzinnej wsi. Ukrywal
si~ do lata 1947 r., kiedy to 5 czerwca przeni6sl si~ do wsi Jasienica G6rna) pow.
nyski) gdzie pracowal jako najemny robotnik rolny u miejscowych gospodarzy.
W maju 1948 r. postanowil pol'}czyc si~ z odnalezionymi rodzicami, kt6rzy
przesiedleni zostali na Warmi~ do wsi Slup) pow. braniewski. Do rodziny nie
dojechal. 20 maja 1948 r. na Dworcu Gl6wnym РКР w Olsztynie w trakcie kontroli dokument6w zostal zatrzymany przez funkcjonariuszy мо. w sledztwie
prowadzonym niezwykle brutalnymi metodami przyznal si~ do czlonkostwa
w UPA. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego, na podstawie wyjasnien zlozonych w sledztwie і na rozprawie oraz zeznan swiadka, bylego czlonka sotni ,,Kalynowycza': uznal Wieliczk~ za winnego і 14lipca 1948 r.
skazal na kar~ 15 lat wi~zienia) pozbawienie praw publicznych і obywatelskich
praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa.
Na podstawie ustawy amnestyjnej z 27 kwietnia 1956 r. postanowieniem SW
w Olsztynie l'}czna kara pozbawienia wolnoki zostala zlagodzona о 1/3, tj. do
1О lat. Prosby о przedterminowe, warunkowe zwolnienie, mimo pozytywnej
opinii wladz wi~ziennych (w lutym 1957 r. pisano: ,,zachowuje si~ nienagannie,
przestrzega przepisy reg[ulaminu] w[i~ziennego].-- Z ulg korzystal przewidzianych dla wi~zni6w w postaci dodatkowych list6w za sumienn'} prac~ і dobre
zachowanie si~. - - wrogosci do Polski Ludowej nie stwierdzono. Bierze udzial
w czytaniu prasy і ksi'}iek") SW w Olsztynie 15 marca 1957 r. pozostawil ,,bez
dalszego biegu': W uzasadnieniu stwierdzono: ,,z uwagi na rodzaj і charakter
przest~pstwa SC)d uznal, ze skazany na lask~ nie zasluguje': Dopiero 1О wrzesnia
1957 r. SW w Opolu na posiedzeniu niejawnym postanowil Wieliczk~ zwolnic
warunkowo, przedterminowo. Kar~ odbywal w Olsztynie) Barczewie) Hawie,
Wronkach, Sieradzu і Strzelcach Opolskich, sk'}d zwolniony zostal 22 wrzesnia
1957 r. [IPN 01, sygn. 8/1054 (akta procesowe Sr 266/48)].

w

ur. 1927 r. Zatrzymany 19lutego 1948 r. przez grup~ operacyjn'} PUBP Braniewo w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о zakonczeniu dochodzenia [IPN Ві, sygn.
065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
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WІ.ASZCZYNOWICZ WІ.ADYSI.AW,

s. Michala і Marii z d. Bunda, ur. З maja
1924 r. we wsi Kornie, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 7 klas
szkoly powszechnej. Ро przesiedleniu mieszkal w Boleslawowie [!], gm. Lelkowo, pow. braniewski. Zatrzymany 19 lutego 1948 r. w trakcie likwidacji rzekomego rejonu braniewskiego OUN. Brak blizszych informacji о umorzeniu
dochodzenia [IPN Ві, sygn. 065/54 (charakterystyka obiektowa nr 48)].
WR6BEL J6zEF, s. Jana і Marii, ur. 25 maja 1928 r. we wsi Siebiecz6w, pow.

sokalski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Do 1944 r. pracowal jako fornal w maj'}tku Siebiecz6w. Potem
pomagal rodzicom prowadzic dwuhektarowe gospodarstwo rolne. W grudniu
1946 r. zabrany do lasu przez dwa miesi'}ce bral udzial w zbieraniu kontyngentu zbozowego na rzecz oddzial6w UPA. Mial w6wczas uzywac pseudonimu
"Bajda': Na pocz'}tku 1946 r. zerwal kontakty z organizacj(}, ukrywal si~ we wsi
Rusinek, pow. hrubieszowski, u swej ciotki Anny Mazurek. Ро przesiedleniu
wraz z zon'} Jaroslaw'} (z d. Pawlowska) zamieszkal we wsi Leszczyna, pow.
pasl~cki, gdzie prowadzil siedmiohektarowe gospodarstwo rolne; dodatkowo trudnil si~ szewstwem. Zatrzymany 4 marca 1948 r. przez funkcjonariuszy PUBP Pasl~k pod zarzutem przynalezno5ci do UPA. WSR pod przewodnictwem kpt. Kazimierza Nizio-Narskiego 28 maja 1948 r. skazal go na kar~
12 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5 lat oraz przepadek calego mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW skarg~ rewizyjn'} pozostawil "bez uwzgl~dnienia" і wyrok WSR utrzymal w mocy.
Wr6bel wi~ziony byl w Olsztynie і Barczewie, gdzie zmarl 2 grudnia 1948 r.
Brak blizszych informacji о okoliczno5ciach smierci [IPN 01, sygn. 8/967 (akta
procesowe Sr 178/48)].
WR6BEL SлмsoN, s. Zofii, ur. 11lipca 1912 r. we wsi Por~by, pow. brzozowski.
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Od 1932 r. ро smierci matki і jej siostry Anny samodzielnie prowadzil gospodarstwo rolne. W 1935 r. ozenil si~ z Zofi'} Kucob, z kt6r'} w maju 1947 r. przesiedlony zostal do Kwietniewa, pow. pasl~cki, gdzie otrzymal gospodarstwo
rolne. Z jego prowadzenia jednak zrezygnowal ро kilku dniach і zatrudnil si~
jako fornal w maj'}tku PNZ Kwietniewo. Ро parcelacji maj'}tku w 1948 r. przeniesiony zostal do gospodarstwa Chropowo, pow. pasl~cki. Zatrzymany przez
funkcjonariuszy Bezpieczenstwa 24 czerwca 1949 r. Akt oskarzenia zarzucal
mu, іе od wiosny 1945 do kwietnia 1947 r. pod ps. "Soroka'' byl czlonkiem
SKW na terenie powiatu brzozowskiego. Na polecenie stanycznego wsi Por~
by ~ Wasyla FІСАКА ps. "Slywa" uczestniczyl w rekwizycji zywnosci na rzecz
oddzial6w UPA, "zbieral wiadomo5ci о ruchach UB, МО і WP przeprowa-

dzaj~cych

w tym czasie operacje przeciwko bandom UPA- - і zebrane wiadomoki przekazywal do UPX'. Przed WSR nie przyznal si~ do zarzucanych
czyn6w і stwierdzH: "do zadnej organizacji nie nalezalem, broni і pseudonimu nie mialem': І dalej, jak zapisano w protokole rozprawy gl6wnej, wyjasnial:
"25 czerwca 1949 r., gdy bylem przesluchiwany w Urz~dzie Bezpieczenstwa
w Pasl~ku, podalem, іе w bandzie UPA byli Ficak Wasyl, ~ KIJOWSКI Karol,
~ CYLUPA Wlodzimierz, ~ DuDYCZ Michal і inni. W6wczas przesluchuj~cy
bili mnie zelaznym drutem ро glowie і ро pi~tach. Chcieli, bym przyznal, іе і ja
nalezalem do bandy. Prosilem о skonfrontowanie mnie z w[yzej] wymienionymi, lecz prosbie mojej odm6wiono. Nie pami~tam, czy protokoly zeznan byly
mi odczytane і czy ja je podpisywalem, Ьо bylem na skutek роЬісіа bez pami~
ci': Na temat SKW m6wH: "Samoobrona wsi miala na celu obron~ wsi przed
napadami polskiej bandy АК': а naleza:ta do SKW jedna trzecia mieszkanc6w
wsi. Na koniec stanowczo stwierdzH: "nie zbieralem zywnoki dla bandy tylko dawalem wymagany kontyngent". S~d pod przewodnictwem por. Alojzego
Majewskiego "obronie oskarzonego nie dat wiary jako wykr~tnej". 25 listopada
1949 r. uznal Wr6bla za winnego zarzucanych mu czyn6w і skazal na kar~ 12lat
wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez
4 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. NSW postanowieniem
z 11 maja 1950 r. zmienH wyrok WSR przez zlagodzenie kary t~cznej do 1О lat
pozbawienia wolnoki z utrat~ praw przez 4 lata. WSR 2З wrzesnia 195З r. na
mocy ustawy amnestyjnej z 22listopada 1952 r. kar~ wi~zienia zlagodzH о 1/З,
tj. do бlat і 8 miesi~cy. Wi~ziony w Olsztynie, Barczewie і OPW Jarosz6w, sk~d
zwolniony zostal warunkowo, przedterminowo 28 wrzesnia 1954 r. [IPN 01,
sygn. 8/1454 (akta procesowe Sr 347/49)].
Bartlomieja і Justyny z d. Luta, ur. З grudnia 1926 r. we
wsi Kar6w, pow. rawski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: З klasy szkoly
powszechnej. Mieszkala we wsi Rzeczyca, pow. rawski, gdzie pracowala od lat
dziewcz~cych jako sluz~ca w gospodarstwie duchownego unickiego Emiliana Kotysa. Ро przesiedleniu w czerwcu 1947 r. zamieszkala w Kajkowie pod
Ostr6d~, gdzie zostala sluz~c~ w gospodarstwie w6jta gminy Ostr6da Adama
Dobinskiego. Nast~pnie pracowala u ostr6dzkiego rzeznika Konstantego Szawetly. Pod koniec grudnia 1947 r. zwr6cila si~ do niej ~ Maria SКIEJKO, znajoma z Rzeczycy, Ьу ta, korzystaj~c ze swej bardzo bliskiej znajomoki z Janem
Leszczynskim (ur. 1919), urz~dnikiem w zarz~dzie gminy, wyrobila tymczasowe zaswiadczenia tozsamoki dla ukrywaj~cych si~ u Marii Skiejki w Kurkach
pod Olsztynkiem czlonk6w UPA (mieli to Ьус: "Kwitka: "Wasyl", "Politruk"
і "Strila"). Leszczynski со prawda wyrazH zgod~, ale obietnicy nie dotrzymal,
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nawet nie podj~l jakichkolwiek czynnoki w tym kierunku. Zreszt~ wkr6tce
zrezygnowal z pracy w zarz~dzie gminy і wst~pil do МО; о prosbie Marty nie
poinformowal przelozonych. Marta Wusyk zas wkr6tce przeniosla si~ z Ostr6dy do Elbl~ga. Kiedy jednak 31 marca 1948 r. przyjechala do Ostr6dy ро reszt~ rzeczy, zostala zatrzymana przez funkcjonariuszy PUBP Ostr6da. Dwa dni
p6zniej zatrzymano takie Leszczyilskiego. 2 czerwca 1948 r. WSR pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego skazal j~ na kar~ 4lat wi~zienia oraz
utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych przez 2lata. W tym
samym procesie na 2lata wi~zienia skazany zostal Jan Leszczynski (zwolniony
z wi~zienia З kwietnia 1950 r.), poniewaz, jak uznal S~d, Leszczynski otrzymawszy wiarygodn~ wiadomosc о ukrywaj~cych si~ czlonkach UPA, nie zawiadomil о tym "wladzy powolanej do kigania przest~pstw': NSW wyrok WSR
utrzymal w mocy. Wusyk odcierpiala cal~ kar~ w kobiecym wi~zieniu w Fordonie, wolnosc odzyskala 31 marca 1952 r. [IPN 01, sygn. 8/990 (akta procesowe
Sr 205/48)].
ZINKIEWICZ DYMITR, s. Mikolaja і Anastazji z d. Deneka [Dencka), ur. w 1921 r.
w Lublincu Starym, pow. lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie:
4 klasy szkoly powszechnej. Robotnik rolny. Jesieni~ 1944 r. wcielony zostal do
sotni "Mesnyky" Jana Szymanskiego ps. "Szum': Otrzymal ps. "Zymnyj': Ale juz
nast~pnego dnia postrzelil si~ w palec u prawej nogi, "poniewaz nie chcial Ьус
w organizacji': Za ten czyn na polecenie sotennego wymierzono mu 25 "buk6w':
czyli chlost~ bukowymi kijami, і zwolniono do domu. Latem 1945 r., ро wyzdrowieniu ponownie zostal zabrany do UPA. Jego czotowym byl Mikolaj Taraban ps.
"Tucza': Jesieni~ 1945 r. uczestniczyl w paleniu zabudowan opuszczonych przez
wysiedlonych na radzieciO} Ukrain~, m.in. we wsi Sucha Wola. Przez pewien
czas przebywal w kuszczu---) Michala WALNICКIEGO ps. "Gonta': Jesieni~ 1947 r.
ро rozbiciu oddzialu "Tuczy" przyjechal w Olsztyilskie. Pol~czyl si~ z rodzin~
przesiedlon~ do wsi Sapal6wka, pow. w~gorzewski. Zatrzymany zostal 22 lipca
1950 r. przez funkcjonariuszy PUBP W~gorzewo і postawiony przed WSR. S~d
pod przewodnictwem kpt. Karola Ratajczaka 24 pazdziernika 1950 r. skazal Zinkiewicza na kar~ doiywotniego pozbawienia wolnosc~ utrat~ praw publicznych
і obywatelskich praw honorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia na rzecz
Skarbu Panstwa. Podejmowane starania о wznowienie procesu nie powiodly si~.
Dopiero w nowym klimacie politycznym NSW, uwzgl~dniaj~c wniosek rewizyjny
Prezesa NSW, 24 marca 1955 r. zmienil w trybie nadzoru s~dowego wyrok WSR
і l~czn~ kar~ wi~zienia zlagodzil do 6 lat і 8 miesi~cy. Zwolniony warunkowo,
przedterminowo z wi~zienia w Barczewie 12 maja 1955 r. [IPN 01, sygn. 8/1669
(akta procesowe Sr 256/50)].

ZotA }AN, s. Dymitra і Ewy, ur. 4 lutego 1922 r. w Lublincu Nowym, pow.

lubaczowski, w rodzinie chlopskiej; wyksztalcenie: 4 klasy szkoly powszechnej.
Z uwagi na warunki materialne nie kontynuowal nauki, pracowal u gospodarzy
аі do 1944 r. W listopadzie tego roku wst~pil do UPA, zwerbowali go Aleksander Laszyn ps. "Luh", p6iniejszy prowidnyk Rejonu lV Okr~gu OUN "Baturyn",
і~ Andrzej KoMAR ps. "Buk" z kuszczu ,,Lublinieckiego". Otrzymal ps. "Zajac" і przydzielony zostal do sotni "Mesnyky" Jana Szymanskiego ps. "Szum':
W okresie zimowym przeszedl szkolenie wojskowe і polityczne, wyjasniaj~ce
cele і zdania OUN і UPA- "odzyskanie wolnej Ukrainy': Od wiosny 1945 r.
bral udzial w akcjach palenia zabudowan opuszczonych przez przesiedlonych
do ZSRR Ukrainc6w. W 1946 r. uczestniczyl w akcjach zbierania kontyngentu
і propagandowych, szczeg6lnie skierowanych przeciwko przesiedleniom na radzieck~ Ukrain~. W listopadzie 1947 r. wraz z zakonczeniem operacji ,,Wisla':
nasyceniem terenu przez grupy operacyjne WP dalsza dzialalnosc stawala si~
bezcelowa. Teraz najwainiejsze bylo przetrwanie. Na kr6tko zostal czlonkiem
osmioosobowej ochrony dow6dcy kurenia Jana Szpontaka ps. IIZalizniak':
"Lemisz': Wkr6tce boj6wka zostala rozwi~zana. Zola otrzymal od Mikolaja
Radejki ps. "Krym': prowidnyka 11 Okr~gu OUN, wystawiony przez Zarz~d
Gminy Laszki dokument toisamoki na nazwisko Pawel Wainy. Na pocz~tku
marca 1947 r. przyjechal na Mazury, zamieszkal u swego brata Jerzego, kt6ry ро przesiedleniu we wsi G~siki, pow. k~trzyilski, prowadzil gospodarstwo
rolne. Zalegalizowal sw6j pobyt, melduj~c si~ w Zarчdzie Gminy Barciany
pod falszywym nazwiskiem. Zatrzymany 2 lipca 1948 r. przez funkcjonariuszy
WUBP. Przed WSR przyznal si~ do zarzucanych czyn6w. S~d pod przewodnictwem mjr. Edwarda Kotkowskiego ЗО sierpnia 1948 r. skazal Zol~ na kar~
15 lat wi~zienia, utrat~ praw publicznych і obywatelskich praw honorowych
przez 5lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Panstwa. Podejmowane od
1953 r. starania о zlagodzenie kary w drodze laski Rady Panstwa PRL, wskazuj~ce na dramatycznie trudn~ sytuacj~ materialn~ rodziny Zoly, nie powiodly si~. Decydowaly о tym zar6wno opinie wladz wi~ziennych, jak і SN, kt6ry
1 paidziernika 1955 r. jednoznacznie orzekl: ,,Jan Zola nie zasluguje na ulaskawienie': gdyi "charakter popelnionych przest~pstw oraz dlugi okres przest~p
nej dzialalnosci przemawiaj~ przeciwko wydaniu pozytywnej opinii". Dopiero
na mocy amnestii z 27 kwietnia 1956 r. SW w Olsztynie Wydzial IV-A Karny
16 czerwca 1956 r. zlagodzH kar~ wi~zienia о 1/3, tj. do 10 lat, а utrat~ praw do
2 lat і 6 miesi~cy. P6iniejsze prosby о ulaskawienie pozostawaly "bez dalszego
biegu': Kar~ odbywal w Olsztynie, Barczewie, Plocku і w Strzelcach Opolskich,
sk~d zwolniony zostal15 lipca 1957 r. [IPN 01, sygn. 8/1104 (akta procesowe
Sr 326/48); Halagida, Prowokacja].
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1948 styczen 7, Olsztyn. - Protokol przesluchania podejrzanego Grzegorza Mostenca przez Edwarda Lipskiego, referenta Sekcji ІІІ, Wydzialu ІІІ, oficera sledczego Wojew6dzkiego Urz~du Bezpieczenstwa PuЬlicznego w Olsztynie.
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IPN 01, sygn. 8/939 (akta procesowe Sr 138/48), k. 15-21.

[Edward Lipski] Pytanie. Na jaki temat prowadzilikie rozmowy z kom[endantem] grupy UPA Melnyczukiem Wlodzimierzem, ps. "Jasen" 1 w dniu З І
[19]48 r. w swym mieszkaniu we wsi Muntowo2, gm. Marcinkowo? .
[Grzegorz Mosteniec3] Odpowiedz. W dniu З І [19]48 r. о godzinie si6dmej,
wychodцc z domu z mlekiem do m. Mr'lgowo, spotkalem kolo domu mego
9 osobnik6w uzbrojonych w bron dlug'l і kr6tЦ, z kt6rych to jeden osobnik
W calosci dokumentu nazwisko zapisano jako W!adys!aw Mylnyczuk, ps. "Ja~min': Taka
forma nazwiska wysцpuje w materialach Bezpieczenstwa. W wydanym w 1964 r. przez Biuro "С"
Ministerstwa Spraw Wewn~trznych "Informatorze о nielegalnych antypanstwowych organizacjach
і bandach zbrojnych dzialaj9cych w Polsce Ludowej w latach 1944-1956" (ss. 265, 406 і 426)
wysцpuje jako Mielniczuk Wladyslaw "]asen". Poprawnie powinno Ьус: Wlodzimierz Melnyczuk
ps. "]asen", do 1947 r. dowodca bojowki Sluiby Bezpeky OUN w Nadrejonie "tyman" (obejmuj9cym powiaty hrubieszowski і tomaszowski) Okr~gu ІІІ OUN (zob. Igor Halagida, "Prowokacja
»Zenona« ". Geneza, przebieg і skutki operacji МВР о kryptonimie »С-1 « przeciwko banderowskiej
frakcji OUN і wywiadowi brytyjskiemu (1950-1954)", Warszawa 2005, passim.
1
W tekkie bt~dnie: Montowo.
3
Zob. wyiej haslo biograficzne Mosteniec Grzegorz, ss. 154, 155. Ти і w innych dokumentach UB wysцpuje tei forma Musteniec.
1
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przyst~pil do

mnie, mowi~c mi: zawracaj do domu, gdysmy powrocili do mego
domu ow osobnik odstawil kolnierz swego kozucha, mowi~c mi: Grzegorz poznajesz ty mnie teraz czy nie? Ja odpowiedzialem mu: Poznaje сі~ Wladyslawie
Melnyczuk, Ьо jakie mialbym nie poznac swego s~siada, z ktorym dosc cz~sto
spotykalo si~. nast~pnie spytalem si~ go: Melnyczuk sk~d ty tu si~ wzi~les, na
со on mi odpowiedzial: Przyszlo nas 18 na teren wojewodztwa olsztynskiego,
lecz rozdzielilismy si~ na dwie grupy. Ja z t~ grup~ przyszedlem, ktor~ tu widzisz, to znaczy ja і 8 ludzi, reszta zas poszla pod dowodztwem kom [endanta]
sotnika "Lewko"4 w innym kierunku, w jakim kierunku poszla nie chcial mi
mowic. Na pytanie jaki jest cel waszego przybycia na nasz teren odpowiedzial
mi Melnyczuk: musimy za wszelЦ cen~ nawi~zac l~cznosc z naszymi rodzinami, ktore zostaly stamt~d wywiezione, ja moze nawet skombinuj~ jakie dokumenty і zostan~ u swojej siostry, jesli nie da si~, to pojad~ do ojca swego, ktory
zamieszkuje w wojewodztwie szczecinskim. W jakiej miejscowosci tego ja nie
wiem. Nast~pnie Melnyczuk spytal mnie si~: powiedz mi w jakiej wsi zamieszkuje moja siostra Zofia Pidsudko, gdy podalem mu adres: wies Gromnice 5 gm.
Marcinkowo, pow. Mr~gowo, Melnyczuk wyj~l z torby polowej zeszyt і pocz~l
pisac do swej siostry list, ktorego tresc nie jest mi znana. Nast~pnie Melnyczuk,
ps. "Jasen" powiedzial mi: ten oto list, ktory ja tu pisz~. ty Grzegorz zaniesiesz
mojej siostrze Zofii Pidsudko і przyniesiesz mi na niego odpowiedz. Zgodzilem
si~ zaniesc ten list, lecz list jeszcze nie byl napisany, wi~c wyszedlem nar~bac
drzewa do stodoly, ktore bylo potrzebne mej zonie na przygotowanie sniadania
tym osobnikom. R~bi~c te [!] drzewo w swej stodole przez otwor w 5cianie
stodoly zauwazylem zolnierza WP w mundurze, ktory kazal mi przejsc do mej
stajni і nie wychodzic wi~cej, ро tych slowach uslyszalem jeden strzal z mieszkania, а nast~pnie posypal si~ grad kul ze wszystkich stron, wtedy ja poj~lem,
іе to wojsko і milicja atakuj~ osobnikow znajduj~cych si~ u mnie w domu. Ро
niedlugim czasie do stajni, w ktorej ja si~ znajdowalem weszlo dw6ch milicjant6w zabieraj~c mnie z sob~ do Mr~gowa.
Wsrod dow6dc6w sotni і czot UPA піе zdolano ustalii osoby о pseudonimie ,.Lewko"lub
"Lewko" і nazwisku Bohdan MiSko - zob... Informator о nielegalnych organizacjach і bandach
zbrojnych dzialaj9cych w Polsce Ludowej w latach 1944-1956", Warszawa 1964. Sotennym czwartej sotni w kureniu .. Zalizniaka" od pocz9tku 1945 r. byl Grzegorz Lewko, ps. ,.Kruk" (ur. 1922)
- zob... Akcja )) Wisla((, Dokumenty", oprac. Eugeniusz Misilo, Warszawa 1993. }edynie Grzegorz
Motyka, ..Ukrainska partyzantka 1942-1960. Dzialalnosc Organizacji Ukrainskich Nacjonalist6w
і Ukrainskiej Powstanczej Armii", Warszawa 2006, wspomina о sotennym ps. ,.Lewko" (NN) operuj9cym па przelomie 1944/1945 w wojewodztwie tarnopolskim.
5
Miejscowosi niezidentyfikowana, Ьуі moie chodzi о Gronowo.
4
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Pytanie. Dlaczego nie zameldowali5cie w МО lub UB о tym, ze banda w sldadzie 9 osob zatrzymala si~ w waszym domu we wsi Muntowo gm. Marcinkowo?
Odpowiedz. Chcialem meldowac w Urz~dzie Bezpieczenstwa о tym, iz jest
u mnie ta banda, lecz czekalem az zostanie napisany list, ktory to pisal komendant tej grupy Melnyczuk ps. "Jasen' do swej siostry, ja mialem wlasnie zaniesc
ten list jego siostrze Zofii, uwazalem, ze nie b~d'} mnie podejrzewac, jesli wyjd~
z listem, а w tym czasie wlasnie zamelduj~, lecz nie zdчzylem, Ьо wlasnie w tym
czasie przybylo wojsko.
Pytanie. Od jak dawna znali5cie Melnyczuka Wlodzimierza ps. "Jasen",
gdzie zapoznaliscie si~ z nim?
Odpowiedz. Melnyczuka Wlodzimierza ps. "Jasen" znam z poprzedniego
miejsca zamieszkania tj. ze wsi Hulcze gm. War~z [Wies], pow. hrubieszowskiego6, zapoznalem go w czasie okupacji niemieckiej, pracujчc w majчtku Hulcze. Melnyczuk z zawodu byl szewcem, dosc cz~sto zanosilem do niego buty do
reperacji, zadne stosunki kolezenskie mnie z nim nie lчczyly.
Pytanie. Podajcie nazwiska osob b~dчcych w bandzie Melnyczuka Wlodzimierza?
Odpowiedz. Z osob b~dчcych u mnie w domu nie znam nikogo procz Melnyczuka Wlodzimierza, nigdy ich nie spotykalem, mieszkajчc na terenie pow.
hrubieszowskiego.
Pytanie. Skчd znacie kom[endanta] sotni grupy UPA "Lewko" і gdzie poznali5cie go?
Odpowiedz. Kom[endant] "Lewko" nie jest mi znany. Widzialem go zaledwie kilka razy, gdy przechodzH ze swoj'} grupч przez naszч wies w pow. hrubieszowskim, mowili mi ludzie, ze komendant tej grupy nazywa si~ "Lewko"
wi~cej о nim powiedziec nie mog~.
Pytanie. Kogo znacie z czlonkow grupy UPA kom[endanta] ps. "Lewko"?
Odpowiedz. Z grupy kom [endanta] ps. "Lewko" znam: Капі~ Slawko і Misko Bohdana. Poznalem ich we wsi Hulcze pow. Hrubieszow, przychodzili oni
do stelmacha w tej wsi Charczuka Aleksandra, u ktorego zamawiali roznego
rodzaju roboty. Skчd oni pochodzч tego nie wiem.
Pytanie. Dok'}d udala si~ grupa czlonkow UPA kom[endanta] ps. "Lewko"?
6

Przed 1944 r. byl to powiat sokalski.
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Odpowiedz. W prowadzonej rozmowie ze mn~ Melnyczuk nic nie wspominal о miejscowo5ci, do kt6rej udala si~ grupa kom[endanta] sotni UPA "Lewko':
Pytanie. Czy kom[endant] Melnyczuk Wlodzimierz ps. "Jasen" b~d~c u podejrzanego w dniu З І [19]48 pytal si~ о miejsce і ilosc zakwaterowanych wojsk
і sluiby bezpieczenstwa?
Odpowiedz. Melnyczuk Wlodzimierz ps. "Jasen', b~d~c u mnie w domu
dn. З І [19]48 r. pytal si~ mnie, gdzie tu si~ mie5ci posterunek Milicji, czy jest tu
w miescie wojsko і jak duio posiada iolnierzy. Powiedzialem Melnyczukowi,
іе Ь. rzadko kiedy chodz~ do miasta, wi~c nie wiem ilu ich tam jest. Wiem, іе
jest, ale jaki pulk, to kto go wie - taka byla moja odpowiedz.
Pytanie. Czy czlonkowie grupy UPA kom[ endanta] Melnyczuka r6wniei posiadali swoje rodziny na terenie wojew6d.ztwa olsztynskiego, jesli tak, to gdzie і kogo?
Odpowiedz. Nic mi nie jest wiadomym со do rodzin pozostalych czlonk6w
grupy UPA kom[endanta] Melnyczuka ps. "Jasen': poniewai w prowadzonej
rozmowie u mnie w domu w dniu З І [19]48 r. czlonkowie tej grupy w og6le
glosu nie zabierali.
Pytanie. Со podejrzany moie powiedziec о wrogiej dzialalno5ci obu tych
grup na terenie pow. hrubieszowskiego?
Odpowiedz. Wiem о jednym dokonanym napadzie przez band~ kom[ endanta] ps. "Jasen" na posterunek gminny МО w War~iu [Wsi] pow. Hrubiesz6w. Opowiadali mi о tym ludzie ze wsi Hulcze, іе w nocy Melnyczuk napadl
na posterunek МО, lecz nikogo nie zabil, poniewai funkcjonariusze МО ten
posterunek opu5cili.
Pytanie. Z jakimi grupami band oskariony utrzymywal kontakt na terenie
powiatu hrubieszowskiego?
Odpowiedz. Zadnego kontaktu ja nie utrzymywalem z bandami na terenie
pow. hrubieszowskiego. Przyznaj~ si~, іе od czasu do czasu przychodzil w nocy
do mnie kom[endant] Melnyczuk Wlodzimierz ps. "Jasen" wraz ze swoimi
ludzmi postukal w okno, kazal mi otworzyc drzwi, otworzylem, spytal si~ со
stychac, czy bylo dzisiaj wojsko lub milicja u nas, odpowiedzialem mu tak lub
nie і to bylo wszystko.
Pytanie. Kto oskarionego werbowal do wsp6lpracy z band~ UPA na terenie
powiatu hrubieszowskiego?
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Odpowiedz. Nikt mnie nie werbowal do wsp6lpracy z band~ UPA na terenie powiatu hrubieszowskiego і wcale nie bylem ja jej czlonkiem. Podaj~ za
swiadk6w, іі w og6le nic wsp6lnego mnie nie l~czylo z band~ UPA: Radomskiego J6zefa obecnie zamieszkaly we wsi Brydymy, gmina Pieczki7, pow. Mr~gowo,
Pidsudko Bazyli zamieszkaly obecnie we wsi Gromnice8, pow. Mr~gowo.
Pytanie. Czy oskarionemu jest wiadomym w jakim czasie banda UPA kom[endanta] Melnyczuka Wlodzimierza ps. ,,Jaseii' przybyla na teren woj. olsztynskiego?
Odpowiedz. Kiedy przybyla grupa UPA kom[endanta] Melnyczuka na teren woj. olsztynskiego, tego ja nie wiem. Jest mi tylko wiadomym z przeprowadzonej rozmowy z Melnyczukiem Wlodzimierzem w dniu З І [19]48, іе
z powiatu hrubieszowskiego wyszli w koncu pazdziernika 1947 roku, jak dlugo
szli, tego ja nie pytalem.
Pytanie. Czy w prowadzonej z wami rozmowie Melnyczuk ps. ~~Jasen" nic
nie m6wH о dokonanym przez niego napadzie lub morderstwie na terenie wojew6dztwa olsztyilskiego?
Odpowiedz. W prowadzonej ze mn~ rozmowie w dniu З І [19]48 r. Melnyczuk nic nie wspominal, ani tei ja go nie pytalem о napadach і morderstwach
dokonanych na terenie wojew6dztwa olsztynskiego przez bandy UPA lub jakie
inne.
Pytanie. Z jakiej wsi grupa UPA Melnyczuka Wlodzimierza przybyla do
was w dniu З І [19]48 r.?
Odpowiedz. W prowadzonej rozmowie z Melnyczukiem Wlodzimierzem
dowiedzialem si~, іе przy[by]li oni ze wsi Sniodowo pow. mr~gowskiego, Melnyczuk m6wH, іе we wsi Sniodowo jedli oni kolacj~ u niemca [!]о nieznanym
mi nazwisku.
Pytanie. Czy oskariony otrzymywal korespondencj~ z pow. Hrubiesz6w?
Jesli tak, to kiedy і od kogo, oraz z jakiej miejscowosci?
Odpowiedz. Korespondencji z powiatem hrubieszowskim ja nie utrzymywalem, poniewai nikogo z krewnych, ani tei bliskich znajomych w powiecie
hrubieszowskim ja nie posiadam.

7
8

Poprawnie: Brejdyny, gm. Piecki.
Miejscowosc niezidentyfikowana.
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Pytanie. Podajcie nazwiska oraz miejsca zamieszkania rodzin, kt6re posiakrewnych lub rodzenstwo w bandzie UPA.
Odpowiedz. Mog~ podac tylko jedno nazwisko rodziny, kt6ra posiada
krewnych w bandzie UPA, а mian [owicie] szwagier komendanta grupy bandy
UPA Melnyczuka, Pidsudko Bazyli zam[ieszkaly] wraz z ion~ Zofi~ z Melnyczuk6w- siostr~ kom[endanta] UPA Melnyczuka Wlodzimierza ps. ~~Jasen" we
wsi Gromnice 9, gm. Marcinkowo pow. Mr~gowo, wi~cej nikogo ja nie znam.

daj~

Pytanie. Dok~d udal si~ poci~giem z Ostrol~ki Kania Slawko?
Odpowiedz. W prowadzonej rozmowie z Melnyczukiem u mnie wdomu dnia
З І [19]48 r. nic nie m6wilismy о tym, gdzie Kania Slawko ma wysi~sc. Wiem tylko, іе wsi~dl [!] do poci~gu і nim przybyl na teren woj. olsztynskiego.
Pytanie. Powiedzcie mi gdzie zamieszkuje rodzina czlonka grupy UPA komendanta ps. "Lewko" Misko Bohdana?
Odpowiedz. Nic powiedziec nie mog~ о rodzinie czlonka bandy UPA Misko Bohdana. Slyszalem od mieszkanca wsi Hulcze pow. hrubieszowskiego [!]
Charczuka Aleksandra, іе Misko Bohdan pochodzi zza Bugu [!]і rodzina jego
prawdopodobnie zostala za Bugiem.
Pytanie. Dlaczego interesowalikie si~ poszczeg6lnymi czlonkami bandy
UPA skoro nic was z ni~ nie l~czylo?
Odpowiedz. B~d~c u stelmacha Charczuka Aleksandra powiedzial on mi, іе
czlonkowie bandy UPA pytali go si~ со ja jestem za jeden і sЦd pochodz~, gdy
on im odpowiedzial, іе zamieszkuj~ na pobliskiej kolonii, oni powiedzieli: niech
lepiej on tak cz~sto tu nie przychodzi, Ьо b~dzie z nim zle. Ja wtedy spytalem
Charczuka, а kt6ry to z nich tak mn~ si~ interesuje? Charczuk wtedy pokazal mi
Misk~ Bohdana, Kani~ Slawko, m6wi~c: сі tob~ zaczynaj~ si~ interesowac.
Pytanie. Кіеdу ostatnio podejrzany spotkal si~ na terenie pow. hrubieszowskiego z kom[endantem] bandy UPA Melnyczukiem Wlodzimierzem ps. ~~Jasen'?
Odpowiedz. Ostatnio widzialem Melnyczuka Wlodzimierza ps. ~~Jasen' wm-cu
marcu 1947 roku, jak przechodzil bez broni dlugiej wcywilnym ubraniu przez wies
Hulcze pow. Hrubiesz6w, lecz iadnej rozmowy ja z nіт nie prowadzilem.
Pytanie. Jakich informacji udzielal podejrzany komendantowi grupy UPA Melnyczukowi ps. ~~Jasen': b~d~c jeszcze mieszkallcem wsi Hulcze, pow. Нrubiesz6w?
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9

Miejscowosc niezidentyfikowana.

Odpowiedi. Udzielilem nast~puj~cej informacji komendantowi grupy bandyckiej UPA Melnyczukowi ps. ,,Jasen'': W m-cu kwietniu 1947 roku w nocy
przyszedl do mnie Melnyczuk Wlodzimierz і zapytal si~ mnie: Wiesz о tym,
іе obecnie jest na nas oblawa. Odpowiedzialem, іе wiem. Nast~pnie spytal si~
czy wyjeidialo wojsko ze wsi Hulcze, ja powiedzialem Melnyczukowi to, со
wiedzialem; wyjeidialy 3 furmanki ze wsi Hulcze do gm. War~i [Wies]. Na
tym skonczyla si~ moja informacja.
Pytanie. Podejrzanemu zapewne jest wiadomym, kiedy do oddzial6w bandyckich UPA wst~pil Kania Slawko?
Odpowiedi. Dokladnie powiedziec nie mog~, poniewai bliiszych kontakt6w ja z band~ UPA nie utrzymywalem, ale pierwszy raz widzialem ja Kani~
Slawko w m-cu czerwcu 1946 roku we wsi Hulcze pow. hrubieszowski.
Pytanie. Czy Kania Slawko odwiedzal podejrzanego w jego prywatnym
mieszkaniu we wsi Hulcze pow. hrubieszowski.
Odpowiedi. Kania Slawko, czlonek bandy UPA, nigdy mnie nie odwiedzal
w moim mieszkaniu.
Pytanie. Powiedzcie czy Melnyczuk byl obecny przy transporcie, kt6rym
wyjeidiala jego rodzina z pow. hrubieszowskiego na Ziemie Odzyskane?
Odpowiedi. Nie wiem, czy Melnyczuk Wlodzimierz byl przy transporcie,
kt6rym wyjeidiala jego rodzina czy tei nie, poniewai do wsi Hulcze bez przepustki wojskowej wchodzic nie wolno bylo.
Pytanie. Podejrzany mi powie czy na terenie powiatu hrubieszowskiego pojawialy si~ grupy organizacji nielegalnych, jak NSZ, NZW, WiN, itp.?
Odpowiedi. Ja sam osobi5cie takich organizacji nie widzialem na terenie
pow. hrubieszowskiego, ale ludzie ze wsi Hulcze m6wily [!] mi, іе jest na naszym terenie jakies АК[!] czy tei inaczej.
Pytanie. Czy podejrzanemu jest wiadomym, іе grupa kom[endanta] bandy
UPA Melnyczuka ps. ,,Jasen" przechodzila na teren woj.lubelskiego і warszawskiego do powiatu ostrol~ckiego?
Odpowiedi. Nic ja nie wiem о dzialalnoki kom[endanta] bandy UPA Melnyczuka Wlodzimierza, poniewai jak jui zeznalem nie l~czyly mnie bliisze
stosunki koleienskie z nim і nigdy na takie tematy z nim ja nie rozmawialem.
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Pytanie. Jak dtugo kom[endant] Melnyczuk Wlodzimierz ps. "Jasen'' przebywat na terenie powiatu ostrot~ckiego?
Odpowiedz. W prowadzonej rozmowie w dniu З. І. 48 r. z Melnyczukiem
Wtodzimierzem ps. ,,Jasen'' dowiedzialem si~, іе do pow. Mr~gowo przyszedl
on ze swoj~ grup~ z powiatu ostrol~ckiego, ale jak dlugo tam przebywat wcale
mi о tym nie mowil.
Pytanie. Czy w drodze swej z pow. hrubieszowskiego az do pow. Mr~gowo
napotykal Melnyczuk na [!] oddziaty Wojska Polskiego lub funkcjonariuszy
sluzby bezpieczenstwa?
Odpowiedz. Melnyczuk mowit mi, ze przyszedl ze swymi ludzmi z powiatu
hrubieszowskiego piechot~ і na iadne oddzialy wojska lub sluzby bezpieczenstwa nigdzie [si~] nie napotykat.
Pytanie. Kogo znacie jeszcze z cztonkow nieleg[alnej] org[anizacji] UPA;
podajcie ich nazwiska oraz miejsca zamieszkania ich rodzin?
Odpowiedz. Nie znam wi~cej nikogo, kto Ьу nalezat do bandy UPA.
Pytanie. Со mozecie uzupelnic і dodac do waszego zeznania?
Odpowiedz. Nic wi~cej nie mam do uzupdnienia lub dodania do mego zeznania, powiedzialem wszystko со byto mi wiadome.
Ро

zakonczeniu protokot przeczytano mi, со[!] wiarygodnosc stwierdzam
wlasnor~cznym podpisem (jako niepismienny krzyiykami).
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2.
1948 marzec 24, Olsztyn. - Protok6l rozprawy gl6wnej przed Woj-

skowym Sqdem Rejonowym w Olsztynie w sprawie karnej przeciwko
Mikolajowi Kuiniakowi, oskar:ionemu z art. 85 kodeksu karnego WP,
z art. 4 § 1 dekretu z 13 czerwca 1946 r. і art. 259 kodeksu karnego.
Oryginal, rfkopis па standardowym blankiecie Jormatu
dwustronnie atramentem.

А4,

pifC kart, tekst czytelny, pisany

IPN Ol, sygn. 8/892 (akta procesowe Sr 82/48), k. 101-105.

Sklad S~du: przewodnicz~cy- mjr Lubaczewski Jan 1; lawnik- kpr. Musial
Waclaw, lawnik- kpr. Jasinski Jan [ze stacjonuj~cego w Olsztynie 14. Pulku]
KBW; protokolant- sek[retarz] S~du sierz. Heinrich Zygmuntl.
Prokurator wojskowy - nie bierze udzialu.
Ро wywolaniu sprawy jawi~ si~: oskarzony Kuzniak Mikolaj (pod eskorЩ};
jego obronca z urz~du adw[okat, obronca wojskowy] Nitka Wladyslaw.
Przewodnicz~cy sprawdza prawidlowosc obsady s~du і oglasza jego sklad.
Oskarzony zapytany со do jego stosunkow osobistych podaje: - - 3
Oskarzony zapytany czy dor~czono lub odczytano mu odpis aktu oskarzenia oswiadcza: odpis aktu oskarzenia dor~czono mi dnia 18 marca 1948 r.
Przewodnicцcy poucza osk[ arionego] о prawie wyl~czenia czlonkow s~du: oskariyciela і protokolanta oraz zgloszenia nowych dowodow. Osk[arzony] oswiadcza, ze
zarzutow со do sldadu S~du nie ma і nie zglasza nowych wnioskow dowodowych.
Со do jawno5ci post~powania: Rozpraw~ prowadzi si~ jawnie. Osoby wezwane do s~du stawily si~:
swiadkowie: 1. Dobon Katarzyna, 2. Tywonko Jozef. Nie stawH si~ swiadek:
Dobon Piotr.
1

fan Lubaczewski (1894-1975), absolwent prawa Uniwersytetu fana Kazimierza we Lwowie, doktor nauk prawnych, od 1944 w ludowym Wojsku Polskim, w sluibie sprawiedliwosci; Sfdzia WSR w Olsztynie od 9lutego do 30 czerwca 1948 r. (zob. Krzysztof Szwagrzyk, "Prawnicy
czasu bezprawia. Sfdziowie і prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956", Krakow- Wroclaw
2005, ss. 361-362; Bohdan Lukaszewicz, "Wojskowy Sqd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955. Szkice
do monografii", Olsztyn 2000, s. 167).
2
Zygmunt Heinrich, ро zmianie nazwiska wysцpowal jako Zygmunt Horsztynski (ur. 1919).
W Wojsku Polskim od 1 kwietnia 1946 r., podoficer zawodowy. Od 24 marca 1948 r. sekretarz
Wojskowego Sqdu Rejonowego w Olsztynie.
3
Opuszczono dane osobowe. Zob. wyiej haslo biograficzne Kuiniak Mikolaj, ss. 123, 124.
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PrzewodnicZt!CY uprzedza swiadk6w о odpowiedzialnoki za nieprawdziwe
zeznanie, sprawdza toisamosc, odbiera od swiadk6w przyrzeczenie, ро czym
zarzt!dza usuni~cie ich z sali rozpraw.
Ро wydaleniu si~ swiadk6w przewodnicZt!CY zarzt!dza odczytanie aktu
oskarienia.
Osk[ariony] zapytany czy je zrozumial, czy przyznaje si~ do zarzuconego
czynu і jakie wyjasnienia chce zloiyc, oswiadcza:
Akt oskarienia zrozumialem і do zarzucanych mi czyn6w nie przyznaj~
si~ oraz wyjasniam. Od 5 maja 1945 r. do Wigilii Boiego Narodzenia 1945 r.
sluiylem w armii sowieckiej, ро czym zostalem zdemobilizowany. Wr6cilem
wtedy do mojej wioski Zohatyn [pow. przemyski] і pracowalem u gospodarza
Wilhelma Torczyka. U niego pracowalem do marca 1946 r. Potem przenioslem
si~ do J~drzeja Gorgacza we wsi Lipa [pow. przemyski], gdzie pracowalem na
roli. W maju 1947 r., w czasie przesiedlania ludnosci ukrainskiej, przyjechalem
do G6rowa [Haweckiego]. Nikt mnie nigdy nie namawial bym wstt!pil do UPA,
ani do czegos podobnego і do iadnej organizacji nie naleialem. Kierejewa4
iadnego nie znam ani osobikie ani z widzenia, ani tei nigdy w zyciu z nim nie
rozmawialem.
Ро przypomnieniu oskarionemu przez Przewodniczt!cego jego zeznan zloionych w tej sprawie na rozprawie St!dowej 19 stycznia 1948 r. (k. 77 [akt procesowych]) twierdzi osk[ariony], іе w tej sprawie niczego nie zeznawal, а skt!d
si~ powyisza wzq1ianka wzi~la w protokole tego nie wie.
Kiedym jeszcze pracowal w Zohatynie, widzialem jak czlonkowie UPA noct!
przychodzili do wioski. Przychodzili ро jedzenie. Kiedy pracowalem u Torczyka nie przychodzili iadni czlonkowie band UPA. W maju 1946 r. spotkalem si~
raz z czlonkami UPA we wsi Lipa, а mianowicie przyszli w nocy do domu za [!]
prowiantem. Do mnie przyszlo dw6ch. Byla ich wtedy wi~ksza ilosc, moie ze
stu, kt6rzy porozchodzili si~ ро chalupach za zywnosci~. Wtedy ani z nimi nie
rozmawialem, ani niczego zlego mi nie zrobili.
Wobec sprzecznosci wyjasnien zloionych na dzisiejszej rozprawie z wyjasnieniami zloionymi w sledztwie oraz na poprzedniej rozprawie, odczytano
powyisze wyjasnienia (k. 8-13 [akt procesowych]). Osk[ariony] obstaje przy
swojej obronie, іе pseudonimy niekt6rych czlonk6w UPA, о czym m6wil
w sledztwie, znal tylko z opowiadania ludzi. Nast~pnie odczytano [wyjasnienia zloione na rozprawie 19 stycznia] (k. 77 [akt procesowych]). Osk[ariony]
wyjasnia, іе widocznie zapomnial, со m6wil na rozprawie 19 stycznia 1948 r.
Niejaki Кierejew potn9 jesieni9 1945 r. mial, nieskutecznie, werbowac Kuiniaka do UPAtakie wyjasnienia zloiyl Kuiniak 19 stycznia 1948 r. podczas pierwszej rozprawy przed WSR.
4
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і dlatego zachodzi r6znica mi~dzy dzisiejszymi wyjasnieniami а wyjasnieniami
zlozonymi na poprzedniej rozprawie, twierdz~c, іе wyjasnienia zlozone dzis na
rozprawie s~ prawdziwe, nie umiej~c wytlumaczyc dlaczego 19 stycznia 1948 r.
zlozyl odmienne zeznania.

Swiadek: Dobon Katarzyna (generalia k. 83 na odwrocie [akt procesowych] ). Z powolaniem si~ na przyrzeczenie zlozone na rozprawie 26 stycznia
1948 r. swiadek zeznaje:
Osk[ arzonego] znam od malego chlopca, jak r6wniez jego rodzic6w і rodzenstwo. W dzien przed Wigili~ Bozego Narodzenia [w grudniu] 1945 r.,
kiedy mieszkalam jeszcze w Tarnawie, na przysi6lku, za laskiem, pow. Bircza 5,
w nocy przyszlo duzo (moie ze 100} uzbrojonych banderowc6w і rabowali
wiosk~. Ja z m~iem mieszkalam wtedy u Anieli Kr6l. Kiedy jednak przybyli
сі banderowcy, ucieklam wraz z m~zem, chc~c si~ ukryc przed banderowcami
і kiedy bylismy niedaleko od domu Wilgockiego zostalismy zatrzymani przez
grup~ banderowc6w, kt6rzy kazali nam stan~c, groz~c, іе w przeciwnym razie
uiyj~ broni palnej. Udalo mi si~ w6wczas jeszcze wepchn~c m~za do domu
Wilgockiego, mnie zas chwycil kt6rys z banderowc6w za kark, pytaj~c si~ kto
tam uciekl. R6wnoczesnie wprowadzil mnie takie do domu Wilgockiego.
W czasie indagacji uderzyl mnie dwa razy w twarz. Nast~pnie zwr6cil si~ do
Wilgockiego, pytaj~c si~ jakiej jest religii, а kiedy odpowiedzial, ze rzym[ski]
katolik, kazal mu pod grozb~ rewolweru robic "gimnastyk{, ро czym przyst~
pili do rewizji mieszkania. Jednakie wtedy Wilgockiemu niczego nie zabrali,
gdyz swoje ubrania mial dobrze pochowane, а mianowicie zakopane w ziemi.
Mnie zabrali wtedy kilka metr6w materialu, m~zowi plaszcz і buciki, а ponadto
ze stajni Anieli Kr6l mego byczka.
Z napastnik6w 6wczesnych poznalam dw6ch, а to: Kuzniaka Mikolaja
і Szczupaka J6zefa.
Ти swiadek ze stanowczosci~ stwierdza, ze oskarzonego poznala. Osk[ arzony] mial w6wczas kurtk~ sk6rzan~ przepasan~ pasem і mial bron z ,,k6lkiem",
zdaje si~, іе nazywa si~ automat [pepesza]. Mimo tego, ze osk[arzonego] znalam, nie odwazylam si~ w6wczas prosic go, Ьу nas oszcz~dzili, gdyz mielismy
zapowiedziane, ze nam nie wolno nic m6wic, і balam si~, іе jezeli mimo zakazu
odezw~ si~ otrzymam od razu kul~ w leb.
Na drugi dzien ро owym rabunku opowiadalam ludziom ze wsi о samym
rabunku jako tei о tych dw6ch, kt6rych rozpoznalam. Jednakie radzono mi
Blfdnie; Tarnawa і Bircza (wowczas pozbawiona jui praw miejskich) naleialy do powiatu
przemyskiego.
5
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ze wszystkich stron, iebym nie m6wila nikomu о tym, Ьо gotowi si~ na mnie
zemkic і mog~ to zyciem przyplacic. Wprawdzie przestalam jui о tym m6wic,
nie chc~c si~ narazac, ale banderowcy dowiedzieli si~ jednakze о powyzszym
і ро jakichs dw6ch miesi~cach przyszedt powt6rnie osk[arzony Kuzniak], lecz
przebrany jui w inny mundur і cz~kiowo ucharakteryzowany, і m6wil mi, іе
"za duio mam do gadania na nich': Nast~pnie powiedzial do mnie "pani Lewicka (uzyt nazwiska mego panienskiego ), trzeba przestac duio gadac, Ьо moina
przepasC': Ро uplywie dw6ch dni od tej pogr6zki przyszli сі sami w nocy, kiedy
jui spalam z m~iem і kazali nam ubrac si~ і p6jsc pokazac im drog~. kt6ra
cz~kiowo szla przez las, do Pawla Plecienia. Ja wtedy powiedzialam, іе nie
mam si~ w со ubrac, а wielki snieg na dworze, а zreszt~, іе oni sami znaj~ drog~
do Plecienia wi~c trafi~ і beze mnie, а jesli chc~ mnie і mego m~za zastrzelic
w lesie, ро drodze, to mog~ to zrobic zaraz, tu w domu, to przynajmniej ludzie
nas pochowaj~.
Brat oskarzonego - Kuzniak Piotr, byt u banderowc6w na wybitnym stanowisku, jakims starszym і dal si~ Polakom dobrze we znaki, ale obecnie gnije jui
w ziemi za swoje grzechy, r6wniez і matka osk[ arzonego] zostala w czasie akcji
przez WP zabita, gdyz duzo krzyczala na polskie wojsko.
Osk[arzony] zaraz ро powrocie z Niemiec musial wst~pic r6wniez do UPA,
gdyi nikt z s~siad6w і znajomych nigdy go nie widzial, а gdyby byt wr6cil do
pracy na roli, to Ьу go widzieli і ch~tnie pomogli.
W maju 1947 r., kiedy przesiedlalam si~ na tutejsze tereny zauwazylam
w tym samym transporcie oskarzonego. W transporcie m6wilam о tym Zofii
Tywonko, іе z nami jedzie ten sam, kt6ry u Wilgockiego nas napadt, а mianowicie "Mikolaj': Ро drodze nie rozmawialam z nim, dopiero rozmawialismy
ро zajechaniu na maj[~tek] Szenwizen6, do kt6rego zostalismy skierowani.
W trakcie tej rozmowy zwr6cilam si~ do niego ze slowami "sluchaj Mikolaj, ty
masz na nogach buciki z mego m~za': Pytalam si~ r6wniez przy tej sposobnoki
о brata osk[arzonego]. То odpowiedzial mi, іе brat jego zgin~t w pewnej chalupie, gdzie raz z kolegami byt na gokinie, а mianowicie Wojsko Polskie podpalito powyisz~ chalup~. Opowiadal mi r6wniei, іе on (tj. oskariony) byt kilka
razy w tarapatach, gdyi byt kigany przez Wojsko Polskie, а nawet strzelano do
niego, ale kule go si~ nie czepialy.
Na pytanie obrony, dlaczego na poprzedniej rozprawie nie wspomniala о tym.
іе poznawszy osk[ arionego] w transporcie w Lidzbarku [Warminskim] m6wila
о tym Zofii Tywonko, wyjasnia swiadek: "gdyi w6wczas nikt mnie о to nie pytal':
Poprawnie: Schдnwiese. W powiecie ilaweckim istnialy dwie wsie dworskie о takiej nazwie:
Krasnolqka і Solno (Solwa).
6
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Swiadek Tywonko J6zef (generalia k. 21 [akt procesowych]) zeznaje: w maju
1945 r. wr6cilem z Niemiec do Bachowa [pow. przemyski]. W dzien przed Wigilifi Bozego Narodzenia [w grudniu] 1945 r. w nocy, kiedy jui w domu spalismy, przyszla grupa uzbrojonych ludzi, w polskich mundurach, rozmawiajfic
z poczfitku ро polsku, nast~pnie ро ukrainsku. Z tej grupy trzech weszlo do
naszego mieszkania, а inni pozostali na podw6rzu. Сі со weszli do mieszkania
kazali sobie dac jesc. Zabrano mi w6wczas calfi mojfi odziei і plaszcz. Mi~dzy
innymi byl osk[ariony] Kuzniak Mikolaj і Szczupak J6zef, kt6rego to ostatniego znalem jeszcze od dawna.
Wiadomym mi jest, іе nast~pnego dnia ta sama banda byta w SfiSiedniej
wiosce w Tarnawie na przysi6tku za lasem і zabrali wtedy Katarzynie Dobon
byczka.
Kuzniaka Mikolaja w6wczas jeszcze nie znalem, lecz zapami~talem sobie
dokladnie jego rysy twarzy.
Kiedy w marcu 1946 r. jechalem podwodfi z Wojskiem Polskim, kt6re robilo
oblawy na banderowc6w, widzialem na wlasne oczy, jak z pewnej chalupy w Zohatynie banderowcy, kt6rzy ukryli si~ tam, zacz~li strzelac do Wojska Polskiego.
Wtedy Wojsko Polskie zacz~lo strzelac nabojami zapalajficymi і chalupa owa
stan~a w plomieniach, а ро jakims czasie sраШа si~ wraz z banderowcami przebywajficymi w tej chalupie. Okolo dziesi~ciu banderowcom udalo si~ w6wczas
zbiec z palficej si~ chalupy і mi~dzy tymi rozpoznalem dzisiejszego osk[ arionego], kt6ry r6wniei byl u mnie na Wigili~ Bozego Narodzenia w 1945 r. Drugim
razem byli w Bachowie czlonkowie bandy ро Bozym Narodzeniu 1946 r., а mianowicie szesciu na koniach, а reszta za5 na piechot~. Сі со przybyli na koniach
kazali sobie dac obrok dla koni, а kiedy im powiedzialem, іе mam tylko troch~
owsa na nasienie, zabrali ten owies, m6wifiC, іе mi go potem oddadzfi. Mi~dzy
przybylymi byl r6wniei oskariony і Szczupak. Szczupak kazal wydac owies, а jak
odniostem wraienie, osk[ariony] Kuzniak byl tylko zwyklym czlonkiem bandy,
а nie komendantem. Wtedy zabrali mi takie kur~ і koguta.
Trzecim razem byli banderowcy gdzies w lutym 1947 r. і kazali sobie wtedy
dac zjesc. R6wniei za trzecim razem mi~dzy przybylymi byl oskariony.
W kwietniu 1947 r. rozpocz~la si~ na naszych terenach akcja przesiedlencza. 29 kwietnia 1947 r. wyjechalem z Bachowa, а w maju zajechalem do Lidzbarka [Warminskiego]. Тут samym transportem jechal r6wniei і oskariony.
Zauwazylem go jui w Sanoku, а nast~pnie w Lidzbarku, w czasie kiedy odczytywano wszystkich і przydzielano poszczeg6lnych przesiedlonych do poszczeg6lnych miejscowo5ci. Z calfi stanowczo5cifi stwierdzam, іе osk[ariony], а nie
ktos podobny do niego byl u mnie w czasie trzech napad6w dokonanych przez
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banderowc6w. Za kazdym razem byt uzbrojony w automat, а mianowicie automat sowiecki z b~bnem.
Na pytanie obroncy swiadek wyjasnia, ze: Dobon Katarzyna jest krewn~
mojej zony, а mianowicie moja zona m6wi do niej "ciotka':
Pami~tam, ze osk[ariony] mial plaszcz wojskowy, а pod plaszczem ubranie
cywilne. Daszek od czapki mial nieco nasuni~ty na czolo. W czasie ucieczki
oskarzonego z pal~cej si~ chalupy, slyszalem, jak niekt6rzy z banderowc6w
krzyczeli "Mikolaj uciekaj", а inni "Kuzniak, pr~dzej uciekaj': а kiedy byli
u mnie w domu ро raz drugi, tj. w 1946 r., r6wniez wolali na niego "Kuzniak':
Za zgod~ stron odczytano zeznania niejawi~cego si~ swiadka Dobona Piotra, zlozone na rozprawie 26 stycznia 1948 r. (odczytano k. 83 [akt procesowych]).
Strony pytan nie maj~.
Przewodnicцcy zarцdza post~powanie dowodowe 7•

Mikolaj Kutniak skazaпy zostal па kar, 15lat wi,zieпia, utrat, praw publiczпych і obywatelskich praw hoпorowych przez 5 lat oraz przepadek mienia па rzecz Skarbu Panstwa. Wolnos~
odzyskal9 czerwca 1954 r.
7
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3.
1948 czerwiec 15, Olsztyn. - Skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prosba Karola Jurkowskiego о zmian~ w drodze laski orzeczonej kary smierci па kar~ wi~zienia.
Oryginal, maszynopis opatrzony odrrcznym podpisem atramentem.
IPN 01, sygn. 8/982 (akta procesowe Sr 197/48, t. 11), k. 429.

Obywatelu Prezydencie!
Osmielam si~ prosic о zmian~ tego wyroku [smierci] w drodze laski przez
wymierzenie mi kary wi~zienia w granicach wymiaru pozbawienia wolnoki.
Do tajnej organizacji dostalem si~ przypadkowo, zmuszony okolicznosciami. Ро wojnie, ро przybyciu z zachodu, znalazlem si~ bez dokument6w na terenie, gdzie grasowaly bandy ukrainskie. АЬу іус bezpieczniej, podalem si~ za
Ukrainca, jednak ро wysiedleniu w 1947 r. zn6w mialem trudnoki, gdyi nie
posiadaj~c dokument6w, nie moglem wyjechac z tych teren6w. Nierozs~dnie
w6wczas przyl~czylem si~ do grupy Ukrainc6w, kt6rzy pieszo przeszli na teren
wojew6dztwa olsztyilskiego. Nie bralem jednak udzialu w iadnych napadach
ani iadnych akcjach, а chcialem jedynie na tych terenach uzyskac dokumenty,
zacz<}c uczciwe іусіе і zaj~c si~ prac~. W czasie wojny w 1939 r. zgin~li moi
dwaj bracia, sam r6wniei bralem udzial w kampanii wojennej. Z rodziny mojej pozostala jedynie siostra, kt6rej ро wojnie nie moglem odszukac. W czasie
okupacji bylem na przymusowych robotach, sk<}d wr6cilem w lutym [19]46 r.
na tereny wschodnie, аЬу odszukac rodzin~ і tak nieopatrznie dostalem si~ do
nielegalnej organizacji, jednak nie bralem w niej iadnego czynnego udzialu,
jedynie razem z nimi przebylem drog~ do wojew6dztwa olsztynskiego, gdzie
chcialem osiedlic si~ ро uzyskaniu dokument6w.
Prosz~ gor~co о uwzgl~dnienie wyiej podanych okolicznoki і darowanie
mi іусіа przez zmian~ kary ~mierci na kar~ wi~zienia2 •

Opuszczono sentencjf wyroku WSR. Zob. wyiej haslo biogra.ficzne ]urkowski Каrо~ ss. 91, 92.
Prezydent RP nie skorzystal z prawa laski. Wyrok wykonano w olsztynskim wifzieniu
21 sierpnia 1948 r.
1

1
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4.
1948 czerwiec 15, Olsztyn. - Skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prosba Piotra Szawuly о zmianf w drodze laski orzeczonej
kary smierci па karf WЇfZЇenia.
Oryginal, maszynopis opatrzony odrrcznym podpisem atramentem.
IPN 01, sygn. 8/982 (akta procesowe Sr 197/48, t. 11), k. 431.

Osmielam si~ prosic Obywatela Prezydenta о darowanie mi zycia w drodze
ulaskawienia mnie od kary smierci wymierzonej wyrokiem Wojskowego S~du
Rejonowego w Olsztynie - - 1•
Popelnilem najci~zsze zbrodnie wobec Narodu і Panstwa Polskiego. Poszedlem za podszeptem і wplywem przest~pnej [!] propagandy, kt6rej uleglem
jako mlody czlowiek, poci~gni~ty przykladem innych.
Jui na dlugo przed wyrokiem zrozumialem lepiej niz kiedykolwiek przedtem
ogrom swojej winy, ale nie chcialem tei dalej trwac w przest~pstwie. Кrylem si~
przed surowym wymiarem sprawiedliwosci. Jednakie sprawiedliwosc ta mnie dosi~gla, chcialem dac dow6d bezwarunkowej skruchy і zmiany siebie na lepsze.
Przyznalem si~ do razu do winy, ale nie tylko do tej, jak~ mozna bylo mi
zarzucic na podstawie samych jedynie okolicznoki uj~cia mnie z broni~, z kilku innymi towarzyszami. Przyznalem si~ do wszystkich swych win bez reszty,
nie bacz'lc na to, czy і о ile zostaloby to wykryte przez wladze inn~ drog~. Nie
zatailem ani wlasnej, ani cudzej winy.
Rozumiem, іе moja wina przez to umniejszyc si~ nie da.
Prosz~ tylko о darowanie mi zycia.
Jestem jui innym c~lowiekiem niz wtedy, kiedy popelnialem najci~zsze
zbrodnie. Nie czuj~, abym byl bezwzgl~dnie zdolny do wejscia na drog~ przest~pstwa. Na to zlozyty si~ okolicznosci zewn~trzne, а przede wszystkim m6j
mlody wiek. Zostalem w krytycznym czasie - maj і czerwiec 1946 roku - samotny, bez rodziny. Zostala ona repatriowana na Ukrain~. Mnie poci~gn~li za
sob~ inni, bym zostal і przystal do ich zbrodniczej dzialalnoki. Nauczyli mnie
posluchu. Bylem wykonawc~, а nie przyw6dc~. Gdyby nie to wszystko, moie
koleje mego losu nie zostatyby poplamione krwi~ niewinnych.
Prosz~ tylko о lask~ darowania mi zycia, о zamian~ kary smierci na kar~
wi~zienia dozywotniego 2•
1

2
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Opuszczono sentencjf wyroku WSR. Zob. wyiej haslo biograficzne Szawula Piotr, ss. 205-207.
Prezydent RP nie skorzystal z prawa laski. Wyrok wykonano w olsztynskim wirzieniu 21 sierp-

nia 1948 r.

5.
1948 czerwiec 23, Olsztyn. - Skierowana do Najwy%szego Sqdu Wojskowego skarga rewizyjna Olgi Predko od wyroku Wojskowego Sqdu Rejonowego. W imieniu skazanej wyst~powal obronca wojskowy mecenas
Wladyslaw Nitka.
Oryginal, maszynopis opatrzony "za skazanq" odrrcznym podpisem (atramentem) Wladyslawa Nitki.
IPN 01, sygn. 8/1018 (akta procesowe Sr 231/48), k. 52.

Wyrok [Wojskowego S~du Rejonowego] zaskariam z powodu naruszenia
prawa materialnego przez nieprawidlowe jego zastosowanie (art. 270 р. 1а
kwpk) z wnioskiem о zmian~ kwalifikacji czynu і znaczne zlagodzenie kary.
Uzasadnienie
Ustalenia S~du І instancji nie daj~ podstawy do kwalifikacji czynu oskarionej jako przest~pstwa z art. 28 w zw. z art. 85 kk.WP. Oskariona przyznala si~
do tego, іе prala bielizn~, іе gotowala jedzenie, zbierala iywnosc і jeden raz odniosla list. Jednak czynila to pod przymusem, w obawie przed grozb'! zabicia.
Oskariona moie odpowiadac jedynie wgranicach swego zamiaru, te czynnosci
nie mog~ Ьус uwaiane za udzielanie ротосу do oderwania cz~sci obszaru Panstwa Polskiego. Czyn oskarionej naleialoby ewentualnie zakwalifikowac jako
przest~pstwo z art. 14 dekretu z dnia 13. 6. [19]46 r., jako udzielanie ротосу
bandzie, przez zaopatrzenie w srodki, ulatwiaj~ce osi~gni~cie celu, zamierzonego przez band~. Jednak cel і zadania tej bandy nie byly oskarionej bliiej znane,
со odpowiada kwalifikacji z art. 14 dekretu.
S~d І instancji nie uwzgl~dnil przy wymiarze kary, іе dzialalnosc oskarionej ogranicza si~ do okresu 3-4 miesi~cy (w 1946 r.), ро ktorym to czasie
oskariona jui nie spotykala si~ z czlonkami bandy. Ponadto, іе oskariona byla
osob~ samotn~ і slabo umyslowo rozwini~t~, ktor~ nawet drobnymi grozbami
czlonkowie bandy mogli zmusic do posluchu.
Z tych wzgl~dow w imieniu skazanej wnosz~ jak wyiej о zmian~ kwalifikacji czynu і znaczne zlagodzenie kary2•
Opuszczono sentencjf wyroku WSR. Zob. wyiej haslo biograficzne Predko Olga, ss. 186, 187.
Najwyiszy Sqd Wojskowy skargf rewizyjnq pozostawil"bez uwzglfdnienia", а wyrok WSR
utrzymal w mocy. Predko odzyskala wolnosc 11 wrzeinia 1953 r.
1

2
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6.
1948 sierpien 3, Olsztyn. - Skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej pros'Ьa Grzegorza Owerki "о ulaskawienie mnie od kary smierci".
Oryginal, Tfkopis, jedna karta dwustronnie zapisana atramentem; tekst opatrzony wlasnoTfCZnym podpisem Grzegorza Owerki.
IPN 01, sygn. 8/1017 (akta procesowe Sr 230/48), k. 111-111v.

Wyrokiem Wojskowego S~du Rejonowego wOlsztynie z dnia ЗО. 6. [19]48 r.
zostalem skazany na kar~ smierci za przynaleinosc do bandy АК ,,Jastrz~b)) і za
udzial w morderstwie 7 os6b w lasach pod Warszaw~ oraz za przynaleinosc do
bandy UPA, wszeregach kt6rej bralem udzial w napadzie na posterunek Milicji
Obywatelskiej w m[iejscowoki] Hotylub 1•
Przedstawiaj~c Ob[ywatelowi] Prezydentowi moj~ prosb~ о ulaskawienie
od kary smierci, pragn~ r6wnoczesnie przedstawic wszelkie okolicznoki towarzysz~ce mojej przest~pczej dzialalnosci.
1. W roku 1941 jako 17-letni chlopak zostalem wywieziony do Niemiec
na roboty. Pocz~tkowo pracowalem na roli, p6zniej w fabryce. Za samowolne
porzucenie pracy dostalem si~ do obozu we Wroclawiu. Tam morzono mnie
glodem, bito і w koncu, wbrew mojej woli, zaci~gni~to mnie do wojska niemieckiego w roku 1942. Sluib~ pelnHem w 18. pulku 23. dywizji Wehrmachtu,
przebywaj~c caly,czas na froncie wschodnim. W bezposrednich walkach z Armi~ Czerwon~ udzialu nie bralem.
2. Ро zakonczeniu dzialan wojennych przebywalem pocz~tkowo na terenie
Niemiec, lecz w pazdzierniku 1945 r. udalo mi si~ przyjechac na tereny polskie
wraz z powracaj~cymi iolnierzami Armii Czerwonej. W okolicach Warszawy
zsadzono mnie z auta wojskowego, wi~c dalsz~ drog~ postanowilem odbywac
pieszo.
З. W lasach pod Warszaw~ zostalem zatrzymany przez band~ АК ,,Jastrz~b)) [!], kt6ra odprowadzHa mnie do swojego miejsca postoju. W dwa tygodnie p6zniej banda ta przeprowadzala egzekucj~ 7 nieznanych mi os6b. Dow6dca bandy "Jastrцb)) zmusH mnie do rozstrzelania jednej z tych os6b, chc~c
tym zwi~zac mnie z band~. Osob~ t~ rozstrzelalem, а pozostale 6 rozstrzelal
osobikie dow6dca bandy. Кіеdу zapoznalem si~ z tak~ dzialalnoki~ bandy szukalem sposobnoki do ucieczki.
4. Korzystaj~c z tego, іе banda przeszta do wojew6dztwa rzeszowskiego,
260

1

Poprawnie: Chotylub, pow. lubaczowski.

а wi~c w moje rodzinne strony, ро 3-miesi~cznym роЬусіе w bandzie ucieklem
do domu. W iadnej innej dzialalnosci terrorystycznej bandy nie bralem iadnego udzialu.
5. W pocz'ltkach 1946 roku zostalem nam6wiony і wci'lgni~ty do bandy
UPA przez Michala Walnickiego, pseudonim "Gonta" і przebywalem wraz
z band'l w lasach baronskich do czerwca 1947 r.
6. M6j udzial w akcjach UPA ograniczyl si~ tylko do pojedynczego wyst'lpienia w napadzie na posterunek Milicji Obywatelskiej w m[iejscowosci] Hotylub2. Czy na skutek tej akcji zostal ktos zabity - nie jest mi wiadome.
7. W lipcu 1947 roku ucieldem z bandy UPA, gdyi chcialem porzucic przest~pcц dzialalnosc і аЬу nie Ьус przez czlonk6w bandy 5ciganym, udalem si~ do
woj. olsztynskiego. Osiedlilem si~ w miejscowo5ci Jeziorowskie, gm. Kruklanki.
8. W miejscowo5ci tej przebywalem do chwili aresztowania, tj. do konca
stycznia 1948. Trudnilem si~ szewstwem, do zadnej organizacji, ani bandy w
tym okresie nie nalezalem,
Obywatelu Prezydencie!
Przest~pstwa moje wobec Panstwa Polskiego SCl wielkie. Popelnione zostaly
jednak cz~sciowo przez brak zastanowienia, gdyi bylem wtedy niepelnoletni,
а cz~5ciowo za namow'l ludzi, kt6rzy wykorzystali m6j brak doswiadczenia
і moj'l nieswiadomosc stosunk6w powojennych spo,vodowan'l dlug'l nieobecno5ci'l w Polsce. Tak samo zaslepHa mnie w duzym stopniu propaganda
niemiecka о wolnej Ukrainie, jak'l nas karmiono przez kilka lat. Zrozumialem
jednak, jeszcze na dlugo przed aresztowaniem, swoje bl~dy і chcialem wr6cic
z drogi zla do spoleczenstwa. S'ld jeszcze w wyrazniejszy spos6b wykazal mi
moj'l niewla5ciw'l postaw~ wobec Panstwa Polskiego і teraz do gl~bi skruszony
- prosz~ Ob[ywatela] Prezydenta о ulaskawienie mnie od kary smierci, abym
jeszcze kiedys m6gl, ро odbyciu kary, wr6cic do spoleczenstwa, jako zupelnie
poprawiony. Jeszcze raz prosz~ о akt laski 3•

1

Por. przyp. 1.
Prezydent RP nie skorzystal z prawa laski. Wyrok wykonano w olsztynskim
21 sierpnia 1948 r.
3

wi~ieniu
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7.
1948 sierpien 4, Olsztyn. - Skarga rewizyjna Michala Szachlowicza
skierowana do Najwyiszego S~du Wojskowego, kwestionuj~ca zasadnosc wyroku Wojskowego S~du Rejonowego.
Maszynopis dwustronny, zapis bez interlinii, format А4.
ASOO, sygn.

ІІІ К 43/72

(akta procesowe Sr 268/48, t. 11), k. 299-299v.

Wyrokiem Wojskowego SCJdu Rejonowego w Olsztynie z dnia 31 lipca
1948 roku zostalem skazany za przest~pstwo z art. 141 Dekretu z dn. 13 czerwca 1946 r. о przest[~pstwach szczeg6lnie] niebez[piecznych] w okresie odbud[owy] Panstwa 1 na siedem lat wi~zienia.
Wyrok ten uwaiam za niestuszny jako wydany wbrew okolicznokiom sprawy, poniewai nigdy nie udzielalem iadnej ротосу cztonkom przest~pnej [!]
organizacji "Ukrainska Powstancza Armia" і upraszam Najwyiszy SCJd Wojskowy о calkowite uchylenie zaskarionego wyroku і umorzenia sprawy wobec
braku dowod6w, abym miat popelnic zarzucone mi przest~pstwo.
Powoluj~ si~ na nast~pujCJce uzasadnienie swej prosby:
Jestem Polakiem, wyznania rzymskokatolickiego. Nie mialem і nie mogtem
nic miec wsp6lnego z bandami ukrainskich faszyst6w. Bylem ich wrogiem і za
takiego mnie traktowano.
M6j starszy brat Wtadystaw, znalaztszy si~ w roku 1940 w ZwiCJzku Radzieckim, dostal si~ potem do Wojska Polskiego і z nim przybyt potem na tereny
Polski w czasie zwyci~skiego odpierania armii niemieckiej w ofensywie na
Berlin. Brat potem polegt w szeregach Wojska Polskiego na froncie w zimie
1944/45 roku.
Moja matka, c6rka Marka і Pauliny z Baran6w, ma w swoim rodzenstwie
ofiary ukrainsko-faszystowskiego terroru. Bandyci z UPA zamordowali w naszych rodzinnych stronach, skCJd przesiedlilismy si~ na Ziemie Odzyskane,
ion~ brata mojej matki і jej bratanka.
Dw6ch syn6w siostry mojej matki takie brato udziat w wojnie w Wojsku
Dekret ogloszoпy w Dzieппiku Ustaw RP z 12lipca 1946 r., zwaпy dekretem czerwcowym
albo tei cцsciej- malym kodeksem karnym (mkk), byl obok kodeksu karпego WP пajcцsciej
stosowaпym przez s9dowпictwo wojskowe aktem prawпym. Art. 14 § 1 dekretu brzmial: "Кtо
bierze udzial w zwi9zku maj9cym па celu zbrodпir lub udziela ротосу, w szczegolпosci przez
zaopatrywaпie w srodki ulatwiaj9ce osi9gnircie zamierzoпego celu - podlega karze wirzieпia па
czas піе krotszy od lat 5 lub wiezieпia doiywotпiego".
1
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Polskim. Zdobyli odznaczenia, zwlaszcza jeden z nich, Wladyslaw, kf6ry byt
ranny na froncie.
Dwaj moi wujowie, bracia matki, znaleili si~ jako Polacyw szeregach tworz~
cej si~ na emigracji armii polskiej, z kt6r~ potem wyjechali z ZSSR2 do Anglii.
Rodzice - а zwlaszcza matka - wychowywali mnie w duchu polskim.
Na rozprawie wyjasnilem, іі wiedzialem со to jest UPA і jakie s~ jej cele
oraz іе jako mieszkaniec wsi Hrebenne, sk~d pochodzili oskarieni, moglem
orientowac si~ о ich przynaleino5ci do tej bandy. Jedynie nie mog~ wskazac
konkretnie na ich czyny przest~pcze, poniewai do bandy samej nie naleialem
і przez to nie moglem Ьус wtajemniczony w dzialanie oskarionych.
Matka moja і ja nie podlegalismy obowi~zkowi wysiedlenia si~ na Ziemie
Odzyskane. Pojechalismy dobrowolnie, zach~ceni widokami na lepsze urz~dze
nie tu sobie іусіа. Dlatego tak si~ zloiylo, іі jechalismy jednym z transport6w,
kt6rym dokonywano przesiedlenia Ukrairk6w. Przy wyruszaniu transportu ze
stacji kolejowej w Belicu wyszlo na jaw, іі jeden ze skazanych, Teodor Buszkiewicz, kt6ry nie mial iadnych dokument6w і niezawodnie mial na swym sumieniu przynaleinosc uprzedni~ do UPA, ukryt si~ przed kontrol~ w skrzyni
і tak chcial przedostac si~ na teren Ziem Odzyskanych. Rzecz cala byla zorganizowana przez оЬіе siostry Juli~ і Mari~ Markiewicz6wny, kt6re s~ swiadkami
w sprawie і razem z Buszkiewiczem odbywaly podr6i.
Sprawa ukrycia Buszkiewicza w skrzyni wyszla na jaw, zostal on zatrzymany
і tak na niego, jak na owe Markiewicz6wne, zwlaszcza na Juli~ padly powaine
podejrzenia, со do jej kontakt6w z UPA. Otoi Julia Markiewicz, kt6ra istotnie
wsp6ldzialala z bandytami, postanowila uchronic si~ przed odpowiedzialno5ci~ przez okazanie rzekomej gorliwo5ci w bezstronnym jakoby ujawnieniu
wszystkich bandyt6w nalei~cych we wsi Hrebenne do UPA. Uwaiaj~c mnie
za tego, kt6ry mial naprowadzic wladze na wykrycie Buszkiewicza w skrzyni,
w kt6rej wiozla go w wagonie towarowym Julia Markiewicz, ta ostatnia mi~
dzy innymi oskariyla і mnie о jak~s przynaleinosc do tej organizacji. Chociai
slusznie oskariyla niekt6rych о t~ przynaleinosc, Ьо о tym nie ona jedna jako
czlonkini wiedziala, lecz wiedzieli niemal wszyscy mieszkancy wsi, to jednak
w swej gorliwosci і osobistym wyrachowaniu, wywolanymi l~kiem о siebie
sam~, posun~la si~ do absurdalnego pos~dzenia і mnie о to, czego nie bylo.
W toku sledztwa sekundowala jej w tym siostra Maria, kochanka Buszkiewicza.
Mimo to і zeznania tych kobiet, jako jedyny dow6d przeciw mnie, wynikaj~cy
ze sledztwa, nie powinny byly sluiyc za podstaw~ do skazania mnie. W zeznaniu Marii (tom 11, k. 115 odwr6t [akt procesowych]) powiedziano, і і pracowa1

Tak w tekScie, poprawnie: ZSRR.
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lem dla UPA jako kowal, а nast~pnie tai sama Maria stwierdza, іі nie wie, czy
bylem czlonkiem [UPA]. Czy takie oswiadczenie swiadka- czysto og6lnikowe
і nawet goloslowne - тоіе sluiyc za dow6d mojej winy?
То samo zachodzi w zeznaniach Julii w sledztwie. Jednakowoi tai Julia na
rozprawie, mimo іі na og6l jeszcze bardziej obci~iala oskarionych nii to czynila w sledztwie, zdobyla si~ na jedno tylko oswiadczenie со do mojej osoby,
m6wi~c: ,,SLYSZALAM 3, іі Szachlowicz naprawial bron bandzie і gdy przynoszono mu karabin, to musial robic to pod przymusem': Nie broni~ si~ wcale
tym przymusem, о kt6rym m6wi Julia Markiewicz, Ьо nie bylo w og6le takiego
faktu, abym kiedykolwiek mial bandytom jaЦs bron naprawiac. Pomijam wi~c
kwesti~, czy mialbym odpowiadac w razie przyj~cia przez S~d, іе do mnie byl
stosowany przymus.
Uczylem si~ przez p6l roku ciesielstwa, і to іе jestem ciesl~-rolnikiem zostalo przez S~d uznane za niew~tpliwe. Jednakie S~d przyj~l w sentencji wyroku
і w jego uzasadnieniu, іі udzielilem ротосу bandzie przez to, іе reperowalem
bron, b~d~c ро fachu kolodziejem-slusarzem. Nic si~ nie znam na slusarstwie.
Nie przewidywalem, Ьу przy braku konkretnych dowod6w rzekomej mej winy
doszlo do uznania mnie winnym, іе stale od wiosny 1946 roku do czerwca
1947 roku (przez rok z g6r~) mialem reperowac bron, со potrafilby tylko kowallub slusarz. Tymczasem w Hrebennem byli inni Szachlowicze (jeden nawet
imieniem Michal, ale rolnik), [а] wsr6d nich Szachlowicz Teodor, kt6ry jest
blacharzem, stolarzem і szewcem. Mogliby to stwierdzic swiadkowie: 1) Michal
Gach, wies Bielszwic\ pow. Susz і 2) Piotr Panczak, wies Orkusz, pow. Susz.
Jestem kaleЦ, gdyi w 15 roku іусіа stracilem calkiem jedno oko. Jestem
ofiar~ intryg Julii Markiewicz, о kt6rej skazany Techlowicz 5 zeznal, іі byla aktywnym czlonkiem UPA.
Zostalem nieslusznie skazany і prosz~ о uniewinnienie mnie6•

3

Majuskula w oryginale.
Poprawnie: Gross Bellschwitz; dzis Baloszyce.
5
Por. wyiej haslo biograficzne Techlowicz Mikolaj, ss. 213, 214.
6
Najwyiszy Sqd Wojskowy skargf rewizyjnq pozostawil .,bez uwzglfdnienia". Szachlowicz
wolnosc odzyskal17 stycznia 1954 r.
4
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8.
1948 sierpien 17, Maldyty, pow. morqski. - Prosba Katarzyny Кlisz

skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ulaskawienia syna, Romana Кlisza.
Oryginal, rfkopis opatrzony wlasnorfcznym podpisem Katarzyny
dwustronny, atramentem, format А4.
IPN 01, sygn. 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t.

ІІІ),

Кlisz,

format

А4,

zapis

k. 470.

Uprzejmie zwracam si~ do Pana Prezydenta о wysluchanie mej prosby. Syn
m6j Romuald 1 Кlisz zostal skazany wyrokiem [Wojskowego S~du Rejonowego
w Olsztynie] na 12 lat wi~zienia, zarzucono mu, іе jakoby naleial do bandy na
terenie [Maldyt]. Wsp6loskariony syna mego zeznal na sledztwie na PUBP,
іе byl on komendantem bandy, natomiast na sprawie s~dowej, іе oskarienie
[bylo] falszywe; twierdz[Н], іі zmuszonym byl przez UB do takiego zeznania.
S~d jednak nie wzi~l tego pod uwag~, [syn zostal)2 os~dzony.
Panie Prezydencie, zwracam si~ jako do naszego Sprawiedliwego о lask~
і litosc dla mnie і syna mego. (Jest on] mlodym dwudziestopi~cioletnim m~i
czyzn~, [а] со b~dzie, gdy wyjdzie na wolnosc ро tylu latach niewinnego cierpienia? Со b~dzie ze mn~ szescdziesi~cioszekioletni~ [wdow~] bez opieki? Syn
m6j byl moim opiekunem і iywicielem. Nikt nie moie znac lepiej czyn6w і post~p[k]6w jego jak ja, matka. Ja szczerze mog~ przysi~gn~c na to, іі jest niewinny. Gdyby syn m6j byl winny przyj~labym wyrok bez slowa, а z przeklenstwem
moim musialby cierpiec na со zasluiyl. А gdy nie jest winnym, czy musi cierpiec przez falszywe oskarienia, czy za to, іе byl opiekunem moim і mlodszej
siostry swojej, czy za to, іе byt on naszym iywicielem, b~d~c od mlodych lat
sierot~ bez ojca і prowadzil wzorowo gospodarstwo?
Panie Prezydencie, blagam о litosc і lask~. Pan Prezydent zrobi, аіеЬу podwladni (!] Jego nie cierpieli niewinnie.
Syn m6j cieszyt si~ dobr~ opini~ na со mog~ wystawic ........ 3 і swiadk6w,
u kt6rych pracowal і kt6rzy znaj~ go.

І w calosci material6w procesowych (zar6wno sledczych, jak sqdowych і WiFZiennych) syn
Katarzyny Кlisz wysцpuje pod imieniem Roman.
1
Dopisano w miejsce nieczytelnego fragmentu.
3
Wyraz nieczytelny.
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Sprawa odbyla si~ w dniu 5, 6, 7 VIII [19]48 w SCJdzie Okr~gowym w Olsztynie4. Synowi memu przysluguje apelacja.
Panie Prezydencie, blagam о zlagodzenie okrutnego wyroku 5•

Przekaz mylny. Proces toczyl si~ przed Wojskowym Sqdem Rejonowym w Olsztynie. Wyrok
ogloszono 1О sierpnia 1948 r.
5
Roman Klisz odzyskal wolnosc 1lutego 1955 r.
4
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9.

1948 listopad 14, Muntowo, pow. mrqgowski. - Prosba Stefanii Mosteniec skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej о ulaskawienie т,іа Grzegorza Mostenca.
Oryginal, format А4, rfkopis jednostronny. pisany atramentem, opatrzony wlasnorfcznym
podpisem Stefanii Mosteniec.
IPN 01, sygn. 8/939 (akta procesowe Sr 138/48), k. 76.

Wyrokiem [Wojskowego] S~du [Rejonowego] w Olsztynie m~i m6j Grzegorz Mosteniec 1, syn Piotra і Anny z domu Iwacha, zostal skazany na 10 lat
wi~zienia і odbywa kar~ sw~ w Barczewie woj. olsztynskie.
Ja pozostala[m] bez iywiciela, а mam na utrzymaniu czworo swoich dzieci,
а mianowicie: c6rk~ Aniel~ Mosteniec lat 5, c6rk~ Zofi~ Mosteniec lat З, syna
Wladyslawa Mosteniec miesi~cy 6, siostrzenic~ sierot~ Stefani~ Tarasiuk lat 13
і matk~ staruszk~ Franciszk~ W~glarz lat 70. Wobec powyiszego uprzejmie prosz~ Ob[ywatela] Prezydenta о ulaskawienie m~ia mego, gdyi przez 10 lat nie
wytrzymam, b~d~c sama na gospodarce z takim drobiazgiem jak ja pozostala.
Prosicielka Stefania Mosteniec2•

1

Zob. wyiej haslo Ьiograficznє Mosteniєc Grzegorz. ss, 154, 155. W materialach UB wys(fPor. tєі wyiєj dok. 1.
Suplika pozostala "Ьеz dalszego Ьiegu". Mostєniєc odzyskal wolnosc 18 kwietnia 1954 r.

pujє takiє jako "Musteniec".
2
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10.

1949 kwiecien 29, Wielborz, pow. braniewski. - Skierowana do Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej prosba Ewy і Prokopa Storonianskich,
rodzicow skazanego Wlodziтjerza Storonianskiego, о darowanie па
drodze laski pozostalej do odcierpienia kary.
Oryginal, format А4, maszynopis dwustronny opatrzony wlasnor~cznymi podpisami Prokopa Storonianskiego і Ewy Storonianskiej.
IPN 01, sygn. 8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t.

ІІ),

k. 106.

Syn nasz Storonianski Wlodzimierz skazany zostal wyrokiem Wojskowego
S~du Rejonowego w Olsztynie - - 1•
Przebywal on w wi~zieniu w Barczewie ponad jeden rok. Na skutek ci~zkie
go stanu zdrowia Naczelny Prokurator Wojskowy w Warszawie w odpowiedzi
na podanie z dnia 21lutego 1949 r.- pismem z dnia 7 kwietnia 1949 r., udzieШ
synowi naszemu szekiomiesi~cznej przerwy w odbywaniu kary. Syn powr6cil
do domu 15 kwietnia 1949 r. і ро uplywie 6-ciu miesi~cy ma obowi~zek odbyc
reszt~ kary.
Obywatelu Prezydencie!
Gor~co prosimy о darowanie synowi naszemu reszty kary, zeby jui nie potrzebowal wracac do wi~zienia. Przest~pstwa dopukH si~ on, nie maj~c jeszcze
wowczas ukonczonych 16lat, а ponadto pod przymusem і strachem. Wspoloskarzony [Eugeniusz] Werbowy przyznal na rozprawie, ze grozb~ zmusH naszego syna do odebrania і dor~czenia listu. Syn nasz, w6wczas jeszcze nieletni
- dziecko prawie - ро osadzeniu go w wi~zieniu, zachorowal na pluca. Obecnie
jest pod оріеЦ lekarza Osrodka Zdrowia w Braniewie (zaswiadczenie lekarskie
w zal~czeniu). Syn nasz jest naszym jedynym dzieckiem і z trwog~ patrzymy
jak zastraszaj~ce post~py czyni choroba w jego organizmie. Pragniemy uratowac nasze dziecko і dlatego gor~co prosimy Obywatela Prezydenta о darowanie
mu reszty kary. Jest on nasz~ jedyn~ pociech~ і podpor~ starosci, nasz~ nadziej~
na przyszlosc. P6lroczny pobyt w domu moze poprawic nieco jego zdrowie, ale
gdyby go ро uplywie tego czasu zamkn~c ponownie w murach wi~zienia, choroba znow ,powr6ci і doprowadzic moze do katastrofy. Jest on bardzo mlody,
ma obecnie zaledwie 18lat і organizm jego, zaatakowany gruzlicч, jeszcze si~
Opuszczono sentencjf uprawomocnionego wyroku. Zob. wyiej haslo biograjiczne Storonianski Wlodzimierz, s. 201.
1
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rozwija і jest szczegбlnie wrailiwy. Pobyt jego w murach wi~ziennych skonczylby si~ dla niego fatalnie. Prosz~ si~ ulitowac nad jego mlodo5ci~, nad jego
ch~ci~ do іусіа і nad naszym sieroctwem. Strata jedynego syna bylaby dla nas
ciosem nie do zniesienia. Nie jest on iadnym przest~pc~, ani zlym czlowiekiem. Na skutek grбzb bandyty, pod wplywem strachu, przyniбsl im dwa razy
listy, dzialal jednak jedynie pod przymusem і jako dziecko nie zdawal sobie
sprawy, іе naleialo doniesc о tym wladzom.
Przeszlo roczny pobyt jego w wi~zieniu, choroba pluc, s~ dla niego tak powainym przeiyciem w jego mlodym wieku, іе na pewno na przyszlosc nie dopu5ci si~ on iadnego przest~pstwa.
Gor~co prosimy о ulitowanie si~ nad nami і zwolnienie naszego syna z obowi~zku odbycia reszty kary, а przyrzekamy, іе zajmiemy si~ starannie jego wychowaniem, іеЬу byl pociech~ і podpor~ nie tylko dla nas na stare lata, ale
і poiytecznym obywatelem naszego Panstwa Demokratycznego2•

2

Suplika pozostala ,.bez dalszego biegu". Wlodzimierz Storonianski odzyskal wolnosc
19 czerwca 1951 r.
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11.

1950 paidziernik 8, Lelkowo, pow. olsztynski. - Prosba fustyny Skoratki skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej о ulaskawienie
syna, Aleksandra Skoratki.
Oryginal, format А4, r~kopis dwustronny, pisany atramentem, opatrzony
podpisem Jиstyny Skoratki.

wlasnor~cznym

IPN Ol, sygn. 8/1042 (akta procesowe Sr 252/48, t. ІІІ), k. 733.

Wyrokiem SiJdU Okr~gow[ego]- Wojskow[ego) 1 wOlsztynie, w dniu ЗО sierpnia 1948 roku2 syn mбj zostal ukarany wi~zieniem Aleksander Skбratko 3 lat 22
na 1О lat wi~zienia.
Wyrok byl niesprawiedliwy, lecz na podstawie falszywego zeznania о niejakies
(!] zebranie, о ktбrym nikto [!] nie znal, zostal ukaranytakim wysokim wyrokiem.
ОЬ. Prezydencie!!! Ani ja, ani dzieci moje nigdy nie bylismy wrogami wobec Panstwa, narodu і Ustroju Demokratycznego Polski. Nigdy mi si~ nie snilo,
іе na mnie і na moje niewinne dziecko spadnie taki ci~iki los. Chowalam; piastowalam, myslalam, іе b~d~ miala na stare lata jakis przytulek, lecz stalo si~
inaczej, іе nie mog~ sobie wyobrazic, іе na moje niewinne dziecko spadnie taki
wysoki wymiar sprawiedliwo5ci.
Ob[ywatelu] Prezydencie. Obecnie jestem w stanie bez wyj5cia, jestem nieszcz~sliw~ wdow~ lat 66, na utrzymaniu mam syna kalek~ lat ЗО. Gospodarstwo
posiadam о powierzchni 8 ha gruntu, 1 krow~ і 2 konie. Pracowac wcale nie ma
komu, аЬу dac moinosc do іусіа, tak іе nie do pomyslenia. Wobec powyiszego zwracam si~ do оЬ. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z gor~c~ prosb~
о ulaskawienie mego niewinnego dziecka, ktбry [!] zostal ukarany tak wysokim wymiarem sprawiedliwosci pod falszywym zeznaniem swiadka. Jeszcze
raz prosz~ Ob[ywatela] Prezydenta: [z]litujcie si~ nad nami, zwrбccie uwag~
na mбj nieszcz~sny los, los matki, u ktбrej odj~to najdroisze jej іусіе. Gor~co
prosz~ о ulaskawienie4•
Powinno Ьус: Wojskowego Sqdu Rejonowego.
Rozprawa trwala od 23 do 27 sierpnia 1948 r. Natomiast wyrok zostal ogloszony 31 sierpnia 1948 r.
3
Zob. wyiej haslo biograficzne Skoratko Aleksander, s. 197. W aktach Bezpieczenstwa і procesowych wysцpuje takie forma nazwiska ,.Skuratko".
4
Suplika pozostala ,.bez dalszego biegu". Aleksander SkOratko odzyskal wolnoic 15 grudnia
1953 r.
1

2
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12.
1951 styczen 24, lmioly, pow. mrqgowski. - Skierowana do Wojskowego
Sqdu Rejonowego w Olsztynie prosba Pelagii Solomy, matki skazanej

Eugenii Solomy, о warunkowe zawieszєnie pozostalej do odcierpienia
kary pozЬawienia wolnosci.
Oryginal, maszynopis dwustronny, format
Solomy.

А4,

opatrzony wlasnorrcznym podpisem Pelagii

IPN Ol, sygn. 8/1020 (akta procesowe Sr 233/48, t.

І),

k. 387.

Wyrokiem Wojskowego S~du Rejoпowego w Olsztyпie c6rka moja Soloma
Eugeпia skazaпa zostala па l~czп~ kar~ 5 lat wi~zieпia - - 1•
Uwzgl~dпiaj~c moje ci~ikie waruпki) w jakich zпalazlam si~ ро przeszlo
dwuletпim роЬусіе c6rki w wi~zieпiu - Naczelпa Prokuratura Wojskowa
w Warszawie postaпowieпiem z dпіа 5 kwietпia 1950 r. (пr Ро 243/50) udzielila
c6rce mojej przerwy w odbywaпiu kary па okres 6 miesi~cy, to jest od 15 kwietпіа do 15 pazdzierпika 1950 r. Ро tym okresie c6rka moja powr6cila do wi~zie
пia w Fordoпie, gdzie dotychczas przebywa.
W dпiu ЗО styczпia 1951 r. mija dokladnie dwa і рбl roku pobytu c6rki mojej
w wi~ieпiu (przy uwzgl~dпieпiu p6lrocznej przerwy w wykoпaniu kary), to jest
polowa orzeczoпej wyrokiem kary, а ропіеwаі c6rka moja Eugeпia Soloma przez
caly czas swego pobytu w wi~ieпiu zachowywala si~ піепаgаnпіе - niniejszym
uprzejmie prosц о warunkowe zawieszeпie jej pozostalej do odbycia reszty kary.
Od chwili aresztowaпia c6rki, to jest od trzech lat, iyj~ w bardzo ci~ikich
waruпkach. Pozostalam sama па gospodarstwie 8. hektarowym wraz ze staruszkiem ojcem, licцcym ропаd 80 lat і przez caly tеп okres pracowalam ропаd sily,
wykoпuj~c wszelkie prace w gospodarstwie і па polu. Dzis mam zupelпie steraпe
zdrowie і піе jestem zdolпa do pracy fizyczпej (zal~czam zaswiadczeпie lekarskie
w odpisie ), tak) іе піе mog~ zarobic па wlasпe utrzymanie) ani wyiywic staruszka
ojca, kt6ry піе ma пikogo bliskiego z rodziпy і jest skazaпy па moj'l pomoc. C6rka moja Eugeпia bylaby w tych warunkach jedyn'l iywicielk'l і pomoc'l.
Odcierpiala jui опа polow~ orzeczoпej wyrokiem kary, to jest przesiedziala
w wi~zieпiu przez okres dw6ch і p6llat. W jej mlodym wieku (ma оЬеспіе
22lata) kara ta jest dla піеj prawdziwym przeiyciem і wystarczaj'lc'l przestrog'l
па cale іусіе, аЬу jui пigdy піе рореlпіс iadпego przest~pstwa.
1

Opuszczono sentencje wyroku. Por. wyiej haslo biogra.ficzne Soloma Eugenia, ss. 199, 200.

271

Gor&JCO

prosz~ о uwzgl~dnienie

mej prosby, zwlaszcza moich wyj&Jtkowo
mego slabego stanu zdrowia oraz tego, іе c6rka moja
jest moj&J jedyn&J iywicielk&J, z drugiej zas strony prosz~ о uwzgl~dnienie mlodego wieku mej c6rki, jej nienagannego zachowania si~ w wi~zieniu oraz tego,
іе odsiedziala jui ona polow~ orzeczonej wyrokiem kary, to jest dwa і p6l roku
wi~zienia - і przy uwzgl~dnieniu tych wszystkich okoliczno5ci - gor&JCO prosz~
raz jeszcze о warunkowe zawieszenie pozostalej do odbycia kary, tak, іеЬу c6rka moja mogla powr6cic do domu 2•
ci~ikich warunk6w іусіа,
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1

Eugenia Soloma z wi~ienia zostala warunkowo zwolniona 14 sierpnia 1951 r.

13.

1951 lipiec 29, Szymanowo, pow. mrqgowski. - Skierowana do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Olsztynie prosba Tekli Matwijczuk,
matki skazanej Anny Matwijczuk, о przedterminowe zwolnienie z wi~
zienia lub udzielenie przerwy w odbywaniu kary.
Oryginal, format А4, rfkopis jednostronny pisany atramentem, opatrzony wlasnorfcznym
podpisem Tekli Matwijczuk.
IPN 0/, sygn. 8/934 (akta procesowe Sr 131/48), k. 189.

Jestem sama jedna, licZ'}C 78 lat і do tego zdrowie calkiem zniszczone, na
utrzymaniu mam 8-letniego wnuczka, sierotk~, kt6rego matka znajduje si~
w wi~zieniu. Posiadam gospodarstwo 7 ha ziemi, 1 konia і krow~. Gospodarstwo calkiem podupada, zboza nie ma komu zbierac, wszystko niszczeje
і marnuje si~, sama nie dam sobie rady, obowi'}Zki S'} za ci~zkie dla mnie starej,
а moje najlepsze robotnicy znajduj'} si~ w wi~zieniu jui czwarty rok. Zwracam si~ z wielk'} prosb'} do ob[ywatela] Prokuratora, azeby zwolnH аЬо [!] choc
udzieШ przerw~ kary dla Anny Matwijczuk1, kt6ra znajduje si~ obecnie w Fordonie, skazana wyrokiem na szesc lat wi~zienia і ja, jako matka z bol'}cym sercem, blagam gor'}CO, azeby ta prosba zostala uwzgl~dniona. Jeieli nie, to b~d~
zmuszona zostawic gospodarstwo і isc na pastw~ losu. Mysl~, іе ta kara starczy
jui na cale zycie і nikt wi~cej z nas nie popel:ni przest~pstwa przez cale zycie2•

Zob. wyiej haslo biograjiczne Matwijczuk Anna, ss. 148, 149. W aktш:h wysцpuje tei jako
.,Matwiejczuk".
1
Anna Matwijczuk zostala zwolniona z WЇfZienia 15 sierpnia 1951 r.
1

273

14.
1951 sierpien 30, Blogoszewo, pow. k~trzynski. - Skierowana do Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej prosba ]erzego і Stefana Wawrukow
о prawo laski і przedterminowe zwolnienie z wi~zienia matki, Heleny
Wawruk.
Oryginal, format А4, Tfkopis jednostronny pisany atramentem па papierze kancelaryjnym,
opatrzony wlasnorrcznymi podpisami Jerzego і Stefana Wawrukow.
IPN 01, sygn. 8/1645 (akta procesowe Sr 222/50), k. 76.

Му, czytelnicy naszej gazetki "Swierszczyk" 1, gdzie spotkalismy opis, jak Pan

Prezydent znajduje si~ mi~dzy dziecmi, а my jako dzieci iyczymy sobie spotkac
si~ z Panem Prezydentem przyjacielem-opiekunem dziatwy і Ьус wdzi~cznym
zlitowan~ [!] pomoc dla nas, niewinnych dzieci, prosimy zwolnic nasz~ mamusi~ Wawruk Helen~ 2 skazan~ przez Najwyiszy S~d Wojskowy w Warszawie,
wyrokiem dnia 29 grudnia 1950 r. na kar~ wi~zienia.
Pragniemy od was Panie Prezydencie litokiwej ротосу macierzynskiej
і ojcowskiej, bardzo prosimy zwolnic nasz~ mamusi~, za to odwdzi~czymy si~
piln~ nauk~, nast~pnie prac~ dla dobra Ojczyzny Polski Ludowej.
Odpowiedz prosimy nadeslac na adres naszej opiekunki Ob[ywatelki] Szyjko Maria w Blogoszewie, pocz[ta] Korsze, pow. K~trzyn, woj. Olsztyn3•
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І Ilustrowany tygodnik dla dzieci uSwierszczyk" ukazywal SЇf od 1 maja 1945 r. pod redakcjq
Wandy Grodzienskiej.
2
Zob. wyiej haslo biograficzne Wawruk Helena, ss. 228, 229.
3 Helena Wawruk odzyskala wolnosc 24 listopada 1953 r.

15.

1951 wrzesien 1О, Rydzewo, pow. gizycki. - Prosba Anny Sawuly skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej о ulaskawienie syna,
Romana Sawuly.
Oryginal, Jormat А 4, rfkopis dwustronny, pisany atramentem, opatrzony wlasnorfcznym
podpisem Аппу Sawuly.
IPN 01, sygn. 8/872 (akta procesowe Sr 52/48), k. 75.

Najuprzejmiej przepraszam Obywatela Prezydenta. іе swoj~ spraw~ postos pr6sb і zabieram drogocenny czas. lecz jestem tak strudzona
і znuzona swym zyciem. іе jedyn~ moj~ ostoj~ jest Obywatel Prezydent. kt6ry
b~d~c ojcem naszym moze mnie najbardziej zrozumiec і jednoczesnie ulzyc
mojej niedoli.
Sprawa przedstawia si~ nast~puj~co: jak kazda matka obdarzona potomstwem. tak і ja r6wniez mialam syna Romana. ktбry przez caly okres byl uczciwym czlowiekiem і lojalnym obywatelem wzgl~dem swej Ojczyzny. Lecz ta
najpotworniejsza wojna jaka odbyla si~ w dziejach naszej ludzkoki wypaczyla
moc najlepszych charakter6w. а ludzi nieswiadomych і slabszych postawila na
rozdrozu ich zycia. а nawet wyrzucila poza nawias spoleczenstwa. Tak tez stalo
si~ z moim synem Romanem. Przez caly okres byllojalny і wierny swej Ojczyznie
zas w grudniu 1947 r. do 1 stycznia 1948 r. zalamal si~ і przechowywal jakiegos
swego koleg~. kt6ry byl wlasnie poza nawiasem spoleczenstwa. gdyi nalezal do
wywrotowej organizacji ukramskiej. а kt6rego poszukiwaly wladze. Za ten sw6j
wyst~pek zostal aresztowany і wyrokiem s~du wojskowego w Olsztynie nr akt
52/48 skazany na рі~с lat wi~zienia 1 z zaliczeniem aresztu od dnia 1 І [19]48.
Totei dop6ki mnie zdrowie pozwalalo pracowac і zarobic na swoje utrzymanie - pot~pilam swojego syna і nie ubiegalam si~ о iadne dla niego ulgi, lecz
gdy moje і m~ia zdrowie calkowicie rozpada si~ і staje si~ coraz bardziej ci~zkie
- zwracam si~ do Ob[ywatela] Prezydenta z prosbCl о lask~ jui nie dla mego syna
- о litosc dla mnie w moim zyciu і о ulaskawienie syna od reszty odbywania kary
wi~zienia, kt6rej zostalo. kt6ry wr6ciwszy pracowalby. а rodzicom ostatnie swe
dni lzej byloby przezyc. Ponadto syn m6j siedzi w wi~zieniu od 1 І 1948 r.• poznal
dokladnie zycie і jui niejednokrotnie w listach swoich pokajal si~. tak ze dzisiaj.
gdyby wr6cil do domu, to go jui nikt nie zdola nam6wic do zlego.
wi~kszam

Wojskowy Sqd Rejonowy orzekl karf 1О lat pozbawienia wolnosci, а do 5 lat zlagodzil jq
Najwyiszy Sqd Wojskowy.
1

27 5

Przedstawiaj~c powyzsze, prosz~ Obywatela Prezydenta о wysluchanie
mojej prosby і ulaskawienie mego syna Romana Sawuly od odsiedzenia reszty
kary wi~zienia і tym samym przyjkia z pomoc~ w moim ci~zkim zyciu 2•

2
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Roman Sawula odzyskal wolnosc 1 grudnia 1952 r.,
konca kary. Zob. tei niiej, dok. 17, s. 280.

па

miesiqc przed terminem uplywu

16.

1951 wrzesien 26, Barczewo. - Skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prosba о lask~ dla Andrzeja Medyka 1, wi~Zпia Centralnego Wi~zienia w Barczewie.
Oryginal, Tfkopis,format А4, cztery stronny pisane atramentem па papierze kancelaryjnym,
opatrzone wlasnorfcznym podpisem Andrzeja Medyka.
IPN О/, sygn. ВІ 1150 (akta procesowe Sr 386/48), k. 118-119.

Obywatelu Prezydencie!
Wyrokiem Rejonowego SCldu Wojskowego w Olsztynie skazany zostalem
w dniu 10 ХІІ 1948 roku2 na kar~ 15 lat wi~zienia z art. 85 kkWP oraz art. 4
par[agraf] 1 dekretu z 1946 roku3•
Obywatelu Prezydencie!
Pi~tnascie lat wi~zienia mozna w niejednym wypadku traktowac jako kar~
miernCl bCldz tez lekЦ) ale tylko w takim wypadku) gdy czyn przest~pczy zostal
dowiedziony і stwierdzony dowodami rzeczowymi) z chwilCl zas braku dowod6w ferowanie wyroku 15-letniego li tylko z przypuszczen) przekonania oraz
falszywych zeznan swiadk6w) zagrozenie karCl 15 lat wi~zienia staje si~ karCl
r6wnCl karze smierci і w moim wypadku Wysoki SCld) dajClc wiar~ slowom zeznan swiadkбw oskarzenia mimo woli przyczynil si~ do triumfu zla!
Obywatelu Prezydencie!
Nim wypowiesz slowo laski bCldz tez pot~pienia) przeczytaj uwaznie t~ krбt
~ spowiedz zycia mojego) poznasz moje smutne zycie.
Urodzilem si~ w domu malorolnego chlopa narodowosci ukrainskiej. Ojciec mбj ЬуІ tak biednym) ze z trudem zdobyl si~ materialnie na danie mnie
moznoki ukonczenia 2 oddzialбw szkбlki wiejskiej) ot poznalem alfabet і daZob. wyiej haslo biograjiczne Medyk Andrzej, ss. 151-153. W aktach Bezpieczenstwa і щ
dowych wystfpuje tei odmienna forma: "Medik".
2 Faktycznie Wojskowy Sqd Rejonowy w Olsztynie oglosil wyrok 10 listopada 1948 r.
3 Informacja mylna. Opr6cz wspomnianego art. 85 kk WP (usilowanie pozbawienia Panstwa
Polskiego niepodleglego bytu lub oderwanie сцsсі jego obszaru) faktycznie skazany zostal za przesцpstwa z art. 3 Dekretu z 16listopada 1945 r. ( nielegalne wyrabianie, gromadzenie і przechowywanie broni, amunicji і material6w wybuchowych) oraz z art. 1911ck (uiywanie za autentyczne
wobec wladz podrobionych lub przerobionych dokumentow).
1
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lej, pomimo ch~ci tak ze strony Ojca jak і mojej, uczyc si~ nie moglem, Ьо
musialem w wieku dzieci~cym zасцс pracowac na kawalek chleba - najpierw
jako pastuch, а nast~pnie wyrobnik wiejski. W 1938 roku zostalem powolany do wojska. Sluzb~ wojskow~ odbylem w 4. P[ulku] P[iechoty] L[egion6w],
w kt6rym to pulku odbylem kampani~ wrzesniow~, bior~c udzial w bitwie
nad Wart~. Ро zaj~ciu Ojczyzny przez hitlerowc6w wr6cHem w strony rodzinne szcz~sliwy tym, іе wioska, w kt6rej si~ urodzHem, znalazla si~ pod opiek~
Wladz Radzieckich. W 1940 roku zostalem powolany przez Wladze Radzieckie
do sluzby wojskowej w jednostce artylerii polowej Nr 177 (ob6z Mi~kisz, pow.
Jaroslaw), w kt6rej to jednostce przebywalem do chwili rozbicia przez hitlerowc6w. Ро rozbiciu jednostki і dostaniu si~ do niewoli, ucieldem z niewoli
і powr6cHem do swej wsi rodzinnej, ale tu czekal mnie drugi ........ 4
Musialem si~ ukrywac przed niemcami [!], poniewaz cala rodzina moja
byla przesladowana przez niemc6w [!] za wsp6lorganizowanie kokhozu w naszej wsi, dopiero pod koniec 1943 roku przesladowania rodziny mojej skonczyly si~ і ja moglem zасчс pracowac na kawalku ziemi nalez~cej do mego
Ojca. Jak wszyscy Polacy, tak і ja czekalem z ut~sknieniem konca wojny, mysl~c, іе z chwil~ jej zakonczenia skonczy si~ koszmar niepewnego jutra. Wojna
skonczyla si~, ale koszmar nie min~l, z teren6w naszych odeszli niemcy [!],
ale w zamian nich [!] uaktywnHa swoj~ akcj~ UPA. Zacz~li mnie nachodzic
jacys nieznani osobnicy, Цdaj~c ode mnie wst~pienia do UPA. Odm6wHem im
і wtedy zacz~to mnie grozic spaleniem zabudowan oraz zabiciem. Sterroryzowany przez UPA zmuszony bylem trzykrotnie zbierac dla nich chleb w wiosce.
Poniewaz terror UPA w stosunku do mnie wzmagal si~, postanowHem uciec ze
wsi і przeniesc si~ na Ziemie Odzyskane і tak tez uczynHem.
Zamieszkalem na terenie woj. olsztynskiego і zacz~lem pracowac w PGR
"Gorlice': І tu zostalem aresztowany і postawiony w stan oskarzenia za przynaleznosc do UPA oraz nielegalne posiadanie broni. W trakcie rozprawy SCJdowej nie opierano si~ na dowodach rzeczowych, а opierano si~ na zeznaniach
swiadk6w oskarzenia, kt6rzy to, dzialaj~c z zemsty oraz zabezpieczenia os6b
wlasnych, sldadali falszywe zeznania, і tak swiadek Klisz Jerzy5 palal w stosunku do mnie nienawiki~ za m6j stosunek do jego osoby, kiedy to byl czlonkiem
komisji kontyngentowej wyznaczonej przez Niemc6w і w kt6rym to czasie
naldadal nadmierne kontyngenta, swiadek Letki Stefan dzialal powodowany
zemst~ za to, іе swego czasu mi~dzy nim а mn~ doszlo do scysji z przyczyny
niewlasciwego si~ zachowania Letkiego Stefana w stosunku do zony mojej.
4
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5

Wyraz nieczytelny.
Zob. wyiej haslo biograficzne Кlisz Jerzy, ss. 99, 100.

Obywatelu Prezydencie!
Tak wielki byl brak dowod6w winy mojej, іе S~d wyznaczyl rozpraw~
w trybie doraznym, а z braku dowod6w (jak zaznaczono w akcie oskarienia)
przeprowadzil j~ do post~powania zwyldego! Obrona zas moja byla niedostateczn~, chociaiby z tej przyczyny, іе na rozpraw~ bylem dowoiony w stanie
ci~ikiej choroby (niedowlad prawej nogi oraz ci~iki rozstr6j nerwowy, na skutek kt6rych to chor6b wpadlem w trwale kalectwo, tj. kulej~ і mam staty uraz
psychiczny), tak іе zeznania przed S~dem sldadalem w pozycji leic}cej, а na
rozpraw~ bylem przynoszony. Nast~pnie S~d odrzucil wszystkich swiadk6w
odwodowych bez podania przyczyny, przez со nie danym mnie bylo dowiesc
swego alibi!
Obywatelu Prezydencie!
Blaga Сі~ о lask~ czlowiek ci~iko pokrzywdzony przez los і ztych ludzi,
czlowiek, kt6ry wycierpial, а na kt6rym nie ma najmniejszej winy. Jeszcze raz
blagam Сі~, Obywatelu Prezydencie, okai mnie swoj~ [lask~] і skr6c mi koszmar wi~ziennego іусіа! 6

6

Andrzej Medyk odzyskal wolnosc 30 grudnia 1954 r.
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17.

1951 grudzien 1О, lagiewniki. - Opinia komendantury Osrodka Pracy
Wifini6w lagiewniki о Wifiniu Romanie Sawule, wystawiona па iqdanie Wojskowego Sqdu Rejonowego w Olsztynie.
Oryginal, maszynopis, format AS, opatrzony dwoma nieczytelnymi podpisami (komendanta
OPW Lagiewniki і zasцpcy komendanta do spraw polityczno-wychowawczych).
IPN 01, sygn. 8/872 (akta procesowe Sr 52/48), k. 77.

W odpowiedzi na pismo wasze z dnia 31 pazdziernika 1951 r. za nr Sr 52/48
w sprawie wydania opinii na [!] wi~znia karnego Sawula Roman, s. Andrzeja,
ur. 18.9.1929 r. komunikuj~, іе:
- - wi~zien [Roman Sawula] pracuje w [!] pracach r6inych, z pracy swej
wywi'}zuje si~, we wsp6lzawodnictwie udzialu nie bierze. Do popelnionego
przest~pstwa nie przyznaje si~ і wyrok mu naloiony uwaia za niesprawiedliwy і niesluszny. W iyciu kulturalno-oswiatowym nie bierze iadnego udzialu
і nie przejawia iadnej aktywno5ci w tym kierunku, za popelnione przest~pstwo
nie okazuje skruchy, spolecznie nie udziela si~. Wsp6liycie jego z pozostalymi
wi~zniami jest nienaganne, stosunek do swych przeloionych jest bierny. Pod
wzgl~dem politycznym wrogiej dzialalno5ci wobec Polski Ludowej nie stwierdzono. Og6lne zachowanie si~ w[yiej] w[ymienionego] nie jest w zupelno5ci
zadawalaj'}ce [!]; na razie na darowanie mu reszty kary nie zasluguje 1•

280

1

Zob. tei wyiej, dok. 15, ss. 275,276.

18.

1952 kwiecien 22, Leszczynka Mala, pow. morqski. - Prosba Grzegorza
Mazurki skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej о ulaskawienie syna, ]ana Mazurki.
Oryginal, maszynopis dwustronny,format А4, opatrzony trzema krzyiykami w miejsce podpisu.
IPN Ol, sygn. 8/1039 (akta procesowe Sr 251/48, t.

ІІІ),

k. 670.

Zwracam si~ do Obywatela Prezydenta z gor~c~ prosb~ о ulaskawienie syna
mojego Jana, zaaresztowanego dn. 18 ІІІ 1948 r. і skazanego na 10 lat wi~zienia
z art. 85 kkWP 1, za przynaleznosc na terenach olsztynskich do bandy UPA.
Jako jego ojciec chc~ podkreslic z czystym sumieniem, іе nie nalezal on
nigdy do UPA, со najwyiej nieswiadomie mogl si~ widywac z dawnymi czlonkami tej bandy. Przede wszystk.im jego usposobienie jest sprzeczne z charakterem wyst~pien band. Jest on niesmialy, lagodnego usposobienia, nikomu nie
wyrчdzilby krzywdy і pracowity, а nawet powiedzialbym tchorzliwy jest.
Nast~pnie: na terenie poprzedniego zamieszkania w pow. jaroslawsk.im, ja,
zona moja і on bylismy przesladowani przez upowcow. Mi~dzy innymi, poniewaz dawalem podwody na posterunek Milicji і zadawalem si~ z Polakami,
zostalem z synem і zon~ pobity do nieprzytomnoki w 1946 r. Nast~pnie odgrazali si~, іе nas zabij~, tak іе wraz z synem, az do transportu w Olsztynskie
w czerwcu 1947 r., nigdy nie nocowalismy w domu. Syn m6j upowc6w nienawidzil і panicznie bal si~ ich. Prawdziwym dobrodziejstwem dla nas bylo
przesiedlenie, о czym przekonalismy si~ od razu ро paru miesi~cach. Moiemy
tutaj spokojnie pracowac і zyc dostatnio. Syn m6j byl specjalnie zadowolony,
іе wyzwolilismy si~ spod terroru bandy і jestem swi~cie przekonany, іе gdyby
dowiedzial si~ о dzialaniu bandy na tych terenach - nie obawialby si~ і doniosl
о tym wladzom. R6wniez upowcy nie mogli miec zaufania do mego syna ро
przesladowaniach, jak.ie stosowali wzgl~dem nas.
Syn m6j od czasu роЬісіа przez upowc6w w 1946 r. dr~giem ро nogach (poprzetr~cane nogi) do tej pory choruje na nogi. Ма na nogach ropne rany, kt6re
stale mu si~ otwieraj~. Jest to sprawa bardzo powazna, jak m6wil mi lekarz
w 1947 r. і wymaga leczenia klinicznego.
Obecnie ро przeszlo Slatach od роЬісіа z nogami stale si~ pogarsza, а leczenie od 4 lat w wi~zieniu nie daje wyniku.
W tekScie blfdnie podano: art. 86 kkWP; zob. wyiej haslo biograficzne Mazurko ]an,
ss. 149, 150.
1
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Obecnie w gтinie Maldyty dobrze zagospodarowaleт 1О ha. Posiadaт
koni і З krowy. Do ротосу w gospodarstwie posiadaт tylko тlodszego
[syna], kt6ry w tут roku idzie do SP, tak іе b~dzie ті bardzo trudno z ion~
dac sobie rad~.
Ulaskawienie теgо syna byloby dla тnіе wielk~ ротос~ і lask~. Zwracam
si~ z gor~c~ prosb~ do Obywatela Prezydenta о wysluchanie prosby kochaj~
cych rodzic6w і о ulaskawienie теgо syna. Gwarantuj~ za niego swyт iyciem
і тaj~tkieт, іе b~dzie z niego poiyteczny dla Polski Ludowej obywatel, а оЬа
wіат si~, іе dalsze przebywanie w wi~zieniu і choroba jego n6g тоіе ти pozostawic slady na cale іусіе •

par~

2
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2

jan Mazurko odzyskal wolnost 20 paidziernika 1953 r.

19.

1953 listopad 5, Knurow, woj. stalinogrodzkie [katowickie]. - Оріпіа
komendantury Osrodka Pracy Wi~iniow Knurow w sprawie warunkowego zwolnienia obligatoryjnego ]ozefa lanki.
Oryginal, maszynopis jednostronny, Jormat А4, opatrzony dwoma nieczytelnymi podpisami
(komendanta OPW Knurow і zast~pcy komendanta do spraw polityczno-wychowawczych).
IPN 01, sygn. 8/916 (akta procesowe Sr 113/48), k. 236.

Opinia w sprawie warunkowego zwolnienia obligatoryjnego wi~znia karnego Lanko Jozef- - 1• Przebywa w tut[ejszym] OPW od dnia 9. 1. [19]5З r.
і jest zatrudniony w kopalni w~gla przy robotach roznych. z powierzonej mu
pracy wywi'!zuje si~ dobrze, w[yzej] w[ymieniony], pracuj'!c w miesi'!cu lutym [19]5З r. wykonal144% normy, w marcu 148% normy, w kwietniu 140%
normy, w lipcu 1З 1% normy, w czerwcu 1ЗО% normy, w sierpniu 140% normy,
w[ е] wrzesniu 140% normy, w pazdzierniku wykonal zlecone zadanie - wobec
czego powyisze miesi'!ce zostaly mu zaliczone w poczet obligatoryjnego zwolnienia z ustawy z dnia З1.10.[19]51 r. 2
Zachowanie si~ jego w tu[tejszym] OPW jest nienaganne, karany dyscyplinarnie nie byl. Z ulg і nagrod korzystal. Do tut[ ejszej] administracji odnosi si~
przychylnie.
Stosunek jego do Polski Ludowej і Panstw Zaprzyjaznionych jest pozytywny. W pracach spolecznych organizowanych w tut[ejszym] OPW przez wi~z
niow bierze udzial. [We] wspolzyciu z wi~zniami jest kolezenski.
Kierownictwo tut[ejszego] OPW nadmienia, ze koniec kary wedlug obligatoryjnego zwolnienia na w[wyzej] w[ymienionego] wi~znia przypada na dzien
ЗО. 11. [19]5З r.

Opuszczono dane biograficzne і wysokosc kary pozbawienia wolnosci. Zob. wyiej haslo
biograficzne tanko /6zef. ss. 137, 138.
2
Ustawa z 31 paidziernika 1951 r. о warunkowym przedterminowym zwolnieniu os6b odЬywajqcych karf pozbawienia wolnosci- Dziennik Ustaw, 1951, nr 58 z 13listopada, poz. 399.
1
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20.

1954 marzec 24, Ilawa. - Оріпіа wladz wi~zienia w Ilawie о skazanym
Bazylim Glowackim wystawiona па iqdanie Wojskowego Sqdu Rejonowego w Olsztynie.
Oryginal, maszynopis jednostronny, format А4, opatrzony dwoma nieczytelnymi podpisami
(naczelnika wi~zienia і zas(fpcy naczelnika do spraw polityczno-wychowawczych).
IPN 01, sygn. ВІ 1175 (akta procesowe Sr 441/48), k. 336.

Wymieniony [Bazyli Glowacki] w tut[ejszym] wi~zieniu przebywa od dnia
13.09.1953 r. Zatrudniony nie jest nigdzie [!], siedz~c w celi mi~dzy wi~znia
mi przez pewien okres prowadzil wrog~ rozmow~, godчc w ustr6j Polski Ludowej, wypowiadaj~c si~, іе w dzisiejszej Polsce Ludowej rz~dz~ sami dziady
і iydzi [!] oraz pozostalosci ро hitleryzmie. Ponadto wychwalal rz~dy kapitalistyczne sprzed roku 1939 r., opowiadaj~c, іе kiedys ludzie mieli о wiele lepiej.
Wymieniony tymi wypowiedziami demoralizuje wi~zni6w otaczaj~cych go
oraz napawa ich wrogoki~ do Polski Ludowej. Przez okres jego pobytu w wi~
zieniu karany dyscyplinarnie 5-krotnie, za sianie propagandy, za odm6wienie
posluszenstwa itd. Naleiy stwierdzic, іе wymieniony jest trudny do wychowania і trudno mu przetlumaczyc о slusznoki obecnego ustroju.
Ze wzgl~du na wrogi stosunek do Polski Ludowej і zle zachowanie si~ na
ulaskawienie nie zasluguje.

Opuszczono dane osobowe і wysokosc kary pozbawienia wolnosci. Zob. wyiej haslo biograficzne Glowacki Bazyli, ss. 76, 77.
1

284

21.

1954 sierpien 26, Sztum. - Prosba wi~inia Wasyla Ficaka skierowana
do Wojskowego Sqdu Rejonowego w Olsztynie о warunkowe zwolnienie.
Oryginal, Tfkopis dwustтonny, pisany atramentem, Jormat
podpisem Wasyla Ficaka.

А4,

opatrzony wlasnorfcznym

IPN 01, sygn. 8/1455 (akta procesowe Sr 348/49), k. 243.

Uprzejmie prosz~ о warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary z wyroku tamt[ejszego] S~du z dnia 19.11.1949 r. Wymienionym wyrokiem skazano
mnie na 15 lat wi~zienia za dostarczenie iywnosci dla nielegalnej organizacji
UPA, ktor~ to kar~ zlagodzono mi na mocy amnestii na lat 10. Z tej kary odcierpialem jui 5 lat.
Grasuj~ca na naszych terenach UPA zdobywala terrorem wyznaczone
swiadczenia w naturze na utrzymanie jej bandy. Poniewai nie dostarczylem
zapotrzebowanej iywnosci, zostalem przez czlonkow tej bandy kilka razy dotkliwie pobity і dopiero w obawie przed ponownym maltretowaniem oddalem
wyznaczon~ mi iywnosc. Uczynilem to tylko З х. W tych warunkach iylismy
pod ci~glym strachem, nic tei dziwnego, іе robilismy to, со nam kazano. Jako
syn biednego wyrobnika, bylem od samej mlodoki w takim ucisku wychowany, pod batem zamoinego dziedzica. Bylo nas 13 dzieci, dlatego tei musielismy
ojcu pomagac zarobkiem od wczesnej mlodoki kosztem nauki. Ukonczylem
zaledwie 2 kl[asy] szkoly powszechnej, reszt~ іусіа sp~dzilem ci~ik~ prac~.
W roku 1944 oienilem si~ z cork~ malorolnego chlopa w nadziei, іе zdobywaj~c tym sposobem wlasne ognisko domowe, b~d~ mogl prowadzic znosniejszy iywot. Niestety, przymusowe dostarczenie iywnoki dla UPA doprowadzilo mnie do wi~zienia, gdzie cierpi~ jui 6 rok. Cale moje іусіе uplywa
wi~c w ci~ikiej niedolP. Obecnie, kiedy dzi~ki ustroju socjalistycznego [!],
rodzina moja otrzymala 7 ha osad~ roln~ w Cieszynie Starym2, gm. Rogajny,
pow. Pasl~k і uzyskala tym sposobem zapewnienie bytu, pragn~ z calego serca
dopomoc mojej ionie w prowadzeniu nadanego gospodarstwa. Chc~ rowniei
pokierowac wychowaniem moich 2 nieletnich synow і dac im lepsze wychowanie. Mam ponadto obowi~zek utrzymania tekiowej, 86-letni~ babk~.

1

2

Podkreslenie w oryginale.
DziS: Cieszyniec, gm. Godkowo.
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Zamierzam z calym zapalem pracowac dla mojej rodziny, zas Panstwu, kt6re nas usamodzielnilo, odwdzi~cz~ si~ punktualnym spelnieniem wszystkich
obowi'lzk6w platniczych tak jak to czyni moja iona.
Pozwalam sobie jeszcze nadmienic, іе prac'l і zachowaniem nie dalem dotychczas wladzom wi~ziennym powodu do skarg. Na wolno5ci wyleczylbym
ponadto m6j chory iol~dek. uszkodzone gardlo і przyt~piony sluch3•

3
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Podkreslenie w oryginale. Ficak odzyskal wolnoJc 15 wrzeJnia 1954 r. Por. wyiej haslo
biograjiczne Ficak Wasyl, ss. 70, 71.

22.

1954 paidziernik 24, Barczewo.- Pros'Ьa Stefana Lewki, Wifinia Centralnego Wifzienia wBarczewie, adresowana do Biura Prosb і Za%alen
przy Radzie Panstwa, w sprawie uchylenia wyroku.
Oryginal, Tfkopis jednostronny, pismo czytelne, atrament,
opatrzony wlasnorfcznym podpisem Stefana Lewki.

па

papierze kancelaryjnym,

ASOO, sygn. liiK (akta procesowe Sr 268/448, t. Ili), k. 680.

Wyrok sw6j uwazam za niesluszny і krzywdz~cy mnie, poniewaz nie poczuwam si~ do zarzucanych mi przest~pstw. Rejonowy S~d Wojskowf, rozpatruj~c moj~ spraw~, wysluchal wyl~cznie swiadk6w oskarzaj~cych mnie,
kieruj~cych si~ w stosunku do mnie osobist~ nienawi5ci~, а zarazem, chc~c
tym sposobem wyjednac darowanie winy narzeczonemu swiadka Markowicz
Marii (drugi[m] swiad[kiem] byl[a] jej siostra, Markowicz Julia). Natomiast
moich swiadkбw odwodowych, w liczbie pi~tnascie 3 os6b S~d nie przesluchal, motywuj~c tym, iz nie moglem podac ich adresбw z Ziem Odzyskanych,
а tylko ich adresy z miejsca, w ktбrym rzekomo mialem dokonac przest~pstw.
W dniu 18 lutego 1953 r. zwrбcHem si~ z prosb~ do Generalnej Prokuratury
о ponowne rozpatrzenie sprawy, podaj~c jednoczesnie wszystkie dane odnosnie mojej osoby, jak rбwniez nazwiska swiadkбw, ktбrzy mogliby stwierdzic
moj~ niewinnosc. 4 czerwca 1954 r. zostalem powiadomiony przez Najwyzszy
S~d Wojskowy w Warszawie, iz na niejawnym posiedzeniu postanowiono wyrok pozostawic bez zmian.
Odwoluj~c si~ do Praworz~dno5ci Ludowej і poczucia sprawiedliwo5ci,
zwracam si~ о wnikliwe rozpatrzenie mojej sprawy oraz poczynienie odpowiednich krok6w celem uchylenia nieslusznego wyroku pozbawiaj~cego mnie
wolno5ci і stawiaj~cego mnie na rбwni z wrogami Polski Ludowej.

1
2
3

Opuszczono sentencjF wyroku. Zob. wyiej haslo biograficzne Lewko Stefan, ss. 129-131.
Poprawnie powinno Ьус: Wojskowy S9d Rejonowy w Olsztynie.
Wyr6inienie w oryginale.
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23.
1955 styczefr 22, Barczewo. - Skierowana do Przewodniczqcego Rady

Pafrstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prosba wi~inia ]ana Kordupla о prawo laski і darowanie reszty kary.
Oryginal, rrkopis dwustronny, format
podpisem ]ana Kordupla.

А4,

pisany atramentem, opatrzony wlasnorrcznym

IPN 01, sygn. 8/949 (akta procesowe Sr 155/48), k. 96-97.

Zwracam si~ z uprzejm~ prosb~ do Przewodnicцcego Rady Panstwa
w Warszawie о darowanie mi mojej kary. Prosb~ sw~ motywuj~ tym: odpowiadam za przest~pstwo, kt6re zarzucono mi w sledztwie, а ja do tego nie poczuwam si~ winnym.
Zostalem oskariony о gwaltowny napad na jednostk~ Wojska Polskiego
w r. 1946, ро iniwach і w r. 1947, na wiosn~. Sprawa ta przedstawia si~ w spos6b nast~puj~cy: w roku 1946, ро iniwach, stalismy w lesie rudenskim, pow.
Lubacz6w. W tym czasie Wojsko Polskie szlo oblaw~ w prostym kierunku na
nasz oddzial. Gdy oddzial Wojska Polskiego zbliial si~ w szybkim tempie do
naszego oddzialu, dow6dca UPA dal rozkaz nie stawiac obrony tylko wycofywac si~ jak najszybciej, Ьу zbiec z ocz6w zbliiaj~cemu oddzialowi Wojska
Polskiego. Ludzie z oddzialu UPA, kt6rzy znachodzili [!] si~ w tyle і nie zd~iyli
tak szybko zbiec, zostali ostrzelani przez jednostk~ Wojska Polskiego, ale w obstrzale zbiegli.
W r. 1947 na wiosn~ stalismy w lesie poloionym w pobliiu wioski Nimst6w2, pow. Lubacz6w. Zaj5cie mialo charakter podobny pierwszemu, tzn. jak
w r. 1946, r6inica byla ta, іе z oddzialu UPA w ucieczce pod obstrzalem przez
Wojsko Polskie nie wr6cito trzech ludzi.
W r. 1946 przyst~pitem do organizacji UPA. Wst~p m6j byt nast~puj~cy:
w r. 1946, przed wysiedleniem Ukrainc6w na wsch6d, przyszli jacys czlonkowie UPA, kazali mi si~ zbierac. Nast~pnie zaprowadzili mnie do lasu і oznajmili, іе od dzis nalei~ do organizacji UPA, zastrzegli przy tym, ieby[m] nie waiyl
si~ uciekac, Ьо zniszcц moj~ cal~ rodzin~. Na ich i~danie musialem z nimi
zostac.
Opuszczono dane osobowe і informacjr о sentencji wyroku. Zob. wyiej haslo biograficzne
Kordupel ]an, ss. 111, 112.
2
Poprawnie: Niemstow.
1
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Ро pewnym czasie dali mi karabin, z kt6rego nawet nie oddatem zadnego
strzatu. W tym czasie p~dzili mnie do roboty, funkcj~ pelnHem pomocnika kucharza.
Zostalem pos'ldzonym za (!] gwaltowny napad na jednostk~ Wojska Polskiego, со jest niesluszne. Nie chodzHem na zadne zasadzki і napady. Oddzial,
w kt6rym bylem zorganizowany byl z nowych czlonk6w, pod dow6dc'l "Tuczi"3, dlatego nie bral udzialu w zadnych operacjach.
Zdarzaly si~ wypadki - dostawalismy rozkazy, ja і kilku ludzi innych, od
kt6rych nie moglem si~ uchylic. Posylano nas ро zywnosc, Ьу pojechac і do
swojej jednostki przywiezc. Zywnosc przygotowywala grupa tzw. kuszcz, kt6ra
stacjonowata w danej wiosce.
Na rozprawie, gdy chcialem wytlumaczyc si~ ze swoich czyn6w, S'ld nie
wzi'lt mi tego pod uwag~ і za to wszystko zostalem skazany na dozywotnie
wi~zienie.

W organizacji UPA bylem do roku 1947. Nast~pnie ucieklem і udalem si~
na Ziemie Zachodnie. Na Ziemiach Zachodnich [!] zamieszkalem we wsi Kruklanki, pow. W~gorzewo і pracowalem do dnia aresztowania w majCltku [PNZ]
Broz6wka.
W wi~zieniu przebywalem 7 lat, stan mego zdrowia pogarsza si~, а skazany
jestem na przebywanie w wi~zieniu przez cale swoje zycie. Z zadnych ulg nie
korzystalem. Nie skorzystalem z dobrodziejstwa amnestii z r. 1952. Zachwialo
to cal'l moj'l nadziej'l со do zmniejszenia mojego wyroku. PragnCllbym zobaczyc jeszcze wolnosc.
Nie zasluzylem na taki duzy wymiar kary, na jaki zostalem skazany. Nie
poczuwam si~ do tych win, kt6re zostaly mnie nieslusznie narzucone.
Pisz~ t'l [!] Prosb~ do Przewodnicz'lcego Rady Panstwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako do Najwyzszej Instancji о rozpatrzenie mojej prosby
і przyjkia mi z pomoc'l w moim ci~zkim polozeniu4•

J Tak w oryginale, osoba niezidentyfikowana. Вуе moie chodzi о Mikolaja Tarabana, ps ...Tucza",
oficera UPA w kurєniu ]ana Szpontaka, ps...Zalizniak" (рот. .. Akcja » Wt.Sla«. Dokumenty~ s. 243).
4
jan Kordupel z WifZienia zwolniony zostal6 maja 1957 r.
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24.
1955 listopad 6, Barczewo. - Prosba "wifinia karnego" Eugeniusza

Werbowego skierowana do Sqdu Wojewodzkiego Wydzial Karny IV-A
w Olsztynie.
Oryginal, 2 karty, zapisane па 3 stronach, rfkopis,format А4, pisany atramentem, opatrzony
wlasnorfcznym podpisem Eugeniusza Werbowego.
IPN Ol, sygn. 8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t. 11), k. 474-475 (wedlug nowej paginacji:
606-607).

Wojew6dzki S~dzie, dnia 2 pazdziernika 1955 r. napisalem prosb~ do Prezesa Najwyzszego S~du w Warszawie о ponowienie sprawy. Dnia 4 listopada
[1955 r.] otrzymalem odpowiedz z Wojew6dzkiego S~du, іе ро wysluchaniu
wniosku Prokuratora postanowH S~d prosb~ moj~ о ulaskawienie pozostawic
bez dalszego biegu.
Wojew6dzki S~dzie, pierwsze: іе ja nie pisalem prosby о ulaskawienie, а tylko
о ponowienie mojej sprawy і temu [!] zwr6cilem si~ tam gdzie nalezy, to jest do
Prezesa Najwyiszego S~du w Warszawie, а powody, jakie podalem w tej prosbie,
zdaje si~ powinny Ьус wystarczaj~ce. Drugie: w czasie odwiedzin, czy jakiejs inspekcji przez wyisze Wladze wi~enne m6wi~ wi~Zпiowi, іе kazdy wi~zien w swojej sprawie ma prawo zwracac si~ z prosb~ do Wladz, gdzie on uwaia za stosowne,
czy to do Rady Panstwa, czy Najwyiszego ~du, czy Prokuratur. І temu, [!] kiedy
jest to prawo - а [w] wi~zieniu duzo si~ [о nim] 1 slyszy- to prosц bardzo S~d Wojew6dzki о dopuszczenie mej prosby do miejsca, gdzie ona adresowana.
Wojew6dzki S~dzie, zwracalem si~ do [Wojskowego] S~du [Rejonowego]
w Olsztynie w 1954 kilka razy z prosb~ о zastosowanie amnestii [z 1952 r.].
S~d odpisal, іе [Wojskowa] Prokuratura [Rejonowa] wyst~pHa z wnioskiem
о zastosowanie amnestii2, jednak S~d odrzucH wniosek Prokuratury і postanowH nie zastosowac wobec mnie amnestii, а to za zle sprawowanie si~ podczas odbywania kary wi~zienia 3 , w innej odpowiedzi, іе amnestia nie moze Ьус
1

W oryginale: "za niego"
Zob. wyiej haslo biograficzne Werbowy Eugeniusz, ss. 230, 231.
3 W оріпіі wladz wifZienia w Barczewie z 9 marca 1954 r. stwierdzono ogolnikowo, іе Ьуl czterokrotnie karany dyscyplinarnie "za lamanie przepisow regulaminu wifZiennego і zaniedЬywanie si~
wpracy". jednoczesnie dodawano: "Wrogich wypowiedzi do ustroju Polski Ludowej nie stwierdza si~.
- - W pracy zainteresowanie przejawia і wyrabia przeci~tnie 110% normy. - - Do wladz wi~ziennych ustosunkowany biernie. Z ulg і nagrod nie korzystal". Ale jui w nastfPnej, nieodleglej opinii,
2
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stosowana, natomiast ро odbyciu polowy kary [mog~] napisac о warunkowe
[zwolnienie]. Tymczasem prosby moje і mojej iony, і dzieci zostajC} zalatwione odmownie. І pomimo tego, іе SC} ludzie z ci~iszymi przest~pstwami od[ е]
mnie, а jednak skorzystali і korzystajC} z amnestii і warunkowego [zwolnienia].
Natomiast nie znam, jakim powodem і za со ja jestem wyrzucon[y] poza ramy
tych praw, jakie wydal RzC}d Polski Ludowej і nie mog~ z nich skorzystac.
Latem 1950 czy 1951 roku, dokladnie nie pami~tam, przy[szedl] do wi~zie
nia do mnie sledczy, jaki przeczytal mi caly szereg nazwisk і iebym ja swiadczyl, znaczy zeznawal, іе byli, czyli [w]sp6lpracowali z UPA, а za to obiecywal
mnie р.... 4 kary і zmniejszenie wyroku о jednC} trzeciC}. Za [!] ludzi tych nic
nie moglem powiedziec, Ьо і nic о nich nie znam, jak і nazwisk niekt6rych nie
znalem, Ьо takich nie bylo w mojej wiosce. Wtedy poczC}l mnie szantaiowac,
wyzywac brutalnie. Mi~dzy innymi powiedzial: ja сі si~ postaram, іе сі [~] tu
szlag trafi, zgnijesz tu. WskazujC}C na jezioro5, m6wil: tam [сіеЬіе] ryby zjedz(},
skurwysynu. Postaram сі si~, іе jeden dzien сі nie odpadnie z twego wyroku,
а my ich і tak zapierdolimy. [W] mi~dzyczasie wszedl funkcjonariusz [na]szego
wi~zienia z dzialu specjalnego6• Sledczy m6wi do niego: widzisz, skurwysyn
bandzior nie chce laski naszego Rцdu (со nie wiem do czego to mialo si~ odnosic), а funkcjonariusz powiedzial do mnie: wiecie Werbowy, іе ja mog~ was
zabrac na kwarantann~, а stamtC}d na spacer nie p6jdziecie - і wyszedl. І to
chyba jest powodem "zlego mego zachowania si{ і zlej opinii wi~ziennej1.
z 22 kwietпia 1954 r., "рrzуротпіапо" sobie пegatywy: "Niewla5ciwie wypowiadal si~ о wyborach do
Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [z 26 paidziernika 1952 r.], twierdzqc, іі о ile ktos skreslil
kaпdydata komuпistyczпego, to і tak przerobili па swoje. - - Ze wspolwi~iпiami iyje w zgodzie.
Rozkazy і роlесепіа przeloioпych wykoпuje z pewпq opieszalosciq. Wyrok jaki otrzymal uwaia [za]
zbyt wysoki".J wreszcie w оріпіі z 25 czerwca 1954 r. ріsапо: "W marcu 1954 r. пiewlasciwie wypowiadal si~ о wyborach w Zwiqzku Radzieckim, twierdzqc, іе glosowaпie па listy піс піе daje, gdyi
z gory ustaleпi sq kaпdydaci. - - jest zatrudпioпy па warsztatach masowej produkcji. - - Stwierdzic
moina, іі піе przywiqzuje specjalпej ch~ci do pracy. gdyi іппі wi~iпiowie pracujqcy па tych samych
staпowiskach wykoпujq о wiele wyisze пormy" - lпstytut Pami~ci Narodowej, Delegatura w Olsztyпie, sygn. 8/980 (akta procesowe Sr 194/48, t. ІІ), k. 563, 571, 578.
4
Ciqg dalszy wyrazu пieczytelпy.
5
W rzeczywistosci byl to staw przylegajqcy do murow wi~zieппych. Pierwotпie пosil тіапо
Stawu Mlynskiego, ро 1945 r. zтіепіопо пazw~ па Staw Wі~zіеппу- Wojciech Zeпdrowski, "Staw
Mlynski - Stawem Wi~zieппym", Wiadomosci Barczewskie, 2007, пr 4.
6
Wі~zіеппу Dzial Specjalпy prowadzil tzw. operacyjne zabezpieczeпie wifzienia, ageпtu
ralпe rozpracowywaпie wi~iпiow і sluiby wifzieппej w zakresie пaduiyt sluibowych, wykroczen,
przesцpstw pospolitych, jak і w szeroko rozumiaпych sprawach polityczпych.
7
W orygiпale: .. zt~ opini~ wi~ieniu~
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Wojew6dzki S~dzie, czy prawa te, jakie wydaje Rz~d Polski Ludowej s~ stosowane tylko dla tych wi~zni6w, dla kt6rych [w]skaze stosowac sledczy? Czy
oskarzac і klamac na ludzi jakich nie znam, czyli і о nich nic nie wiem, jakich
odczytal mi sledczy - tym mozna skr6cic sobie wyrok і miec dobre zachowanie
si~ [w] wi~zieniu? Во ja mysl~, wedlug [w]spomnianego wyzej faktu, ze tak.
І w takich czynnikach spoczywa m6j los wi~znia, а tym samym jestem bardzo
skrzywdzony і zmuszony tym samym zwr6cic si~ do Wyiszych Wladz.
Temu[!] zwracam si~ do Wojew6dzkiego S~du z prosb~, azeby prosba moja
pisana 2 pazdziernika 1955 r. do Prezesa Najwyzszego S~du о ponowienie sprawy S~d Wojew6dzki odeslal do Prezesa Najwyiszego S~du w Warszawie9•

8
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9

W oryginale: "jest':
Werbowy odzyskal wolnosc 2lipca 1956 r.

Е.

25.

1956 listopad 18, Barczewo. - "Zazalenie" Pawla Ciony, wi~inia Centralnego Wi~zienia wBarczewie, skierowane "Do Komisji Wizytacyjnej
Wi~zienia w Barczewie".
Oryginal, rrkopis, format А4, rrkopis dwustronny, pisany atramentem, opatrzony wlasnorrcznym podpisem Pawla Ciony. Pierwodruk: В. tukaszewicz, ,.Wojskowy S9d Rejonowy
w Olsztynie 1946-1955. Szkice do monograjii", Olsztyn 2000, ss. 203-205.
IPN 01, sygn. 8/982 (akta procesowe Sr 197/48, t.

ІІ),

k. 130-131.

Chcialbym w jak najkr6tszym zarysie przedstawic swoje krzywdy, jakie
mi wyrzC}dzono ро aresztowaniu mnie, tj. podczas sledztwa і w dalszym ciC}gu podczas mego pobytu w C[entralnym] W[i~zieniu] K[arnym] w Barczewie.
W pierwszych dniach mego aresztowania і calego 6-сіо miesi~cznego przebywania w sledztwie doznalem strasznego zn~cania si~ і maltretowania mnie, со
szczeg6lnie jako Ukrainiec z organizacji UPA doznalem strasznych tortur [zadanych przez] pracownik6w WUBP w Olsztynie.
Do wspomnianych zn~can si~ naleiC} przemoc fizyczna і moralna, іе trudno uwierzyc, azeby czlowiek w stosunku do czlowieka m6gl w ХХ wieku takie
podle і nikczemne metody stosowac. Na dow6d podaj~ przyklady jakie stosowano na mojej osobie, а wi~c: wiC}Zanie rC}k mi~dzy kolana, przesadzali kij
і wieszali mi~dzy dwoma biurkami, w ten spos6b, іе glowa opadala w d6l, lecz
nosem do g6ry і r~cznikiem zawiC}zywali usta, azeby delikwent nie zakl6cal
wykonywanych czynnoki, gdyz w nos leli wod~ z amoniakiem do jednego litra. Czynnosc ta byla powtarzana kilkakrotnie. Podczas takiej operacji czlowiek skazany jest na wielkie cierpienia. Nast~pna operacja odbywala si~ nieco
inaczej, natomiast sledztwo trwalo kilka dni bez przerwy, а w mi~dzyczasie
kara na nago wystawanie na korytarzach na przeciC}gach. Inna czynnosc byla
wykonywana w ten spos6b, іе przypierano w drzwiach palce і wbijano igly
za paznokcie і wiele innych. W dalszym ciC}gu pragn~ r6wniez podac niekt6re
fakty z pobytu w tamtejszej jednostce wi~ziennej.
Ро przybyciu z Olsztyna do Barczewa 18 wrzesnia 1948 r. zostalem umieszczony na kwarantannie wraz z innymi wsp6lwi~zniami. Szczeg6lnC} opiek~ zostalem
otoczony przez funkcjonariuszy Strazy Wi~ziennej, komendanta Jasiewicza 1, spe1 Podinspektor (ppor.) ]6zef ]asiewicz, od 1946 r. strainik, паsцрпіе do 1952 r. oddzialowy.
od 1955 r. dowodca zmiany dzialu ochrony. Do Barczewa przybyl ze zlikwidowanego Obozu Pracy w ]aroslawiu- tu і niiej wykorzystano publikacje: /erzy Czolgoszewski, тес. pracy Cezarego
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Kazia Tyczynskiego3, Gawina4 і speca Pucko5, kt6rzy wyr6zniali si~ w swych
oprawczych czynach і slusznie z tego tytulu przylgn~o do nich miano kat6w Barczewa. Czynnosci swe wspomniani oprawcy zalatwiali w ten spos6b, ze wywolali
mnie z celi і zaprowadzali do drugiej celi, w kt6rej nie bylo nikogo і tam mnie
tak skatowali, а przewaznie Jasiewicz, Pucko і Tyczynski, ze ро powrocie do celi
wsp6lwi~zniowie nie mogli mnie rozpoznac - taki bylem zmaltretowany, lecz nie
skonczylo si~ na tym, Ьо musialem isc zaraz do magazynu mundurowego celem
pobrania rzeczy skarbowych. Tam tez brali pojedynczo, а w magazynie pracowali
typy spod ciemnej gwiazdy, а na ich czele stal oberkat Jasiewicz. On tez puszczal
delikwenta do srodka magazynu, drzwi zas zamykal na klucz і infonnowal ich
kto to jest, а oni juz w swym zakresie czynnosci wykonywali precyzyjnie. Tak,
ze czlowiek zanim wyszedl z magazynu, а raczej kiedy zastal wyrzucony przez
oprawc6w mial juz dosc. І stale podczas dalszego odsiadywania kary w tutejszym
wi~zieniu, tj. do 1950 r. wl~cznie mialem boki obijane і zawsze mi m6wiono, ze
zostan~ wykonczony.
Nie ЬуІо to przynajmniej na tym koniec, ро przyjkiu z magazynu poszlismy do lazni, со zn6w ЬуІа tragiczna przeprawa, zn6w Jasiewicz pokazal swoje
zdolnoki, stosowal nowe metody. Specjalnie na Ukraincach deptal [butami z]
gwozdziami ро nogach, dobijal zimn~ wod~, strzygl mokre wlosy maszynЦ,
do krwi. То ЬуІо swiadome і celowe zn~canie si~ wszelkimi sposobami. Tak
powtarzalo si~ wiele razy. Powtarzam, ze Jasiewicz ЬуІ strasznym katem wobec
Ukrainc6w, stosowal r6zne represje jakie stosowali okupanci. Poza tym wielu
innych oddzialowych r6wniei zn~calo si~ і prowokowalo wi~zni6w w r6zne
sposoby, za со b~d:i robili raporty. Takim oddzialowym byl taki jak Sygnerski6
"Maltyk" wyr6znial si~ w tym dziele, со naczelnicy byly Swi~szczyk7 "Neron"

Krawczynskiego ,.Wirzienie w Barczewie w systemie wirzien politycznych w latach 1945-1956",
Komunikaty Mazursko- Warminskie, 1999, nr 2, ss. 280-283; idem, ,.Wirziennictwo okresu stalinowskiego па Warmii і Mazurach w latach 1945-1956", Olsztyn 2002.
2
Specami potocznie nazywano funkcjonariuszy wirziennych Dzial6w Specjalnych.
3
Chor. Kazimierz Tyczynski (ur. 1917), od 1947 r. zasцpca, а паsцрпіе kierownik Dzialu
Specjalnego wirzienia w Barczewie (1948-1950).
4
Sieri. ]ozefGawina, strainik wirzienny, nastrpnie mlodszy referent і р.о. kierownika Dzialu Specjalnego (195й-1951).
5
Bliiszych danych nie ustalono.
6
Bliiszych danych nie ustalono.
7
Tak w oryginale. Naczelnikiem w latach 1951-1952 Ьуl por. Mieczyslaw Swipzek (ur.
1921), kt6ry sluibf wirziennq rozpoczql w1945 r. w оЬоzіе w ]aworznie.
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Sulimowski8 "Bania" - ch~tnie karali r6inymi karami, karcerem, glodem
і r6inie tak, іе naprawd~ nieraz przychodzHa mysl popelnic samob6jstwo, со
nawet kilku wi~zni6w і tak zrobHo, nie wytrzymuj~c tego barbarzynstwa.
А przez со? Za te przest~pstwo со popelnHem, to stale mam na mysli, іе
nieslusznym і za duiym wyrokiem zostalem skazany. А wiadomo wszystkim
jak te S~dy wtenczas odbywaly si~, z przypuszczenia і na falszywych zeznaniach swiadk6w itd. Jestem przekonany, іе аі za duio odcierpialem przez tyle
lat, а siedz~ jui 9 lat, prawie bez iadnej pomocy, jui niezupelnie zdrowy, со
odczuwam со dzien gorsze swoje poloienie. Pisalem kilka pr6sb do Rady Panstwa, do Najwyiszego S~du do Warszawy, do S~du Olsztynskiego о darowanie
mi tej reszty kary, а dac moinosc mnie jeszcze chociai troszeczk~ skorzystac
z tej wolno5ci і naprawd~ роіус tym spokojnym iyciem. Jednak moje wszystkie
prosby prokuratura olsztynska nie dopuszczala do wlasciwego miejsca, а stale
mi odpowiadala odmownie, bez biegu.
Czy mam naprawd~ jui si~ wykonczyc w wi~zieniu? Czy jeszcze moina
miec iskierk~ nadziei na t~ sprawiedliwosc? Powinna naprawd~ ta praworz~d
nosc dopatrzyc si~ tej mojej wielkiej dotychczas krzywdy wyrz~dzonej і dac
mnie moinosc wyjsc na t~ tak drog~ wolnosc.
Prosz~ Komisj~, jak jest moiliwosc, wnikn~c w moje tragiczne poloienie
і pom6c mi w mym nieszcz~5ciu і jak w najkr6tszym czasie opu5cic wi~zienne
bramy''9•

• Tak w oryginale. Naczelnikiem w latach 1952-1954 byl kpt. Mieczyslaw Szulimowski (ur.
1898), wczesniejfunkcjonariusz мо.
' Pawel Ciona zwolniony zostal z wi~ienia 3 stycznia 1959 r.
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Skorowidz nazw osobowych·

А

Abramowicz Roman 35, 63, 64, 108,
110,133,159,162,220
"Armata"---) Doda Jan
"Asia" ---) Przepi6rska Janina Iwona
"August"---) Hrycyna Stefan

Bartoszewski Pawel 34
Bartoszewski Wlodzimierz, ps. "Jacek'' 34, 192, 213
Batuka Wasyl, ps. "Kowal" 43
Bazylewicz Aleksander 35
Bazylewicz Anna, z d. Hudz 35
Bazylewicz Teodor 35
ВеЬа Воіепа 1О

Bednarski Zenobiusz Michal25
в
"Ве( (NN) 54, 67
Babik Dymitr, ps. "Surma" 121
,,Berest" (NN) 229
Bablak Oleks, ps. "Bryl" 122
"Bereza' (NN) 159
"Bajda" (NN) 164
"Bereza" (NN) 166, 216
"Bajda' (NN) 191
"Bereza"---) Janczyszyn Michal
"Bajda" ---) Pochodaj Jan
"Bereza"---) Lichacz Jan
"Bajda"---) Wr6bel J6zef
Bala [Bala] Stefania 152
"Bereza" ---) Siry Jan
Bereza Katarzyna, z d. Terebieniec 35,
"Bala( ---) Bulas Teodor
36, 154
Banama Eliasz 34
Bereznicki Roman 115
Banama Jerzy 34
Banaszkiewicz Zdzislaw 34, 116, 193, "Berkut" ---) Soroczak Wlodzimierz
194, 213, 232
"Bida" ---) Mozol Piotr
Bandera Stefan 19
Bida Adam, ps. "Woron" 143, 202,
203
"Bania" ---) Szulimowski Mieczyslaw
Bartoszewska Maria, z d. Romaniuk Biedrzycki Jerzy 23, 38, 40, 41, 44, 46,
49, 51, 57, 59, 60, 63, 65, 70, 72,
34
74,75,77,83,89,93,96-103,113Bartoszewski Lucjan 34, 35, 192, 213
• Nazwiska autor6w і redaktor6w zaznaczono kursyw9; pomini~to je w opisach bibliograficznych dokumentuj~cych hasla biograficzne.
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115, 117, 118, 120, 123-128, 131,
134, 140, 143, 144, 14~ 150, 15~
160, 161, 163, 165, 167, 169, 170,
172, 174-177, 179, 182, 184, 197,
205,211,213,215,216,218,227
Bielanczuk Jan ~ Zawislak J.
Вierut Boleslaw 70, 201
Bilyj Anastazja, z d. Kozlowska 36
Bilyj Grzegorz 36
Bilyj Jan 223
Bilyj Jan, ps. "Buk'' (Piotr Nadolinski)
36,37,68,84, 108,111
Biszko Ignacy 144
Biszko Piotr ~ Makalus Teodor
Bladowski Leon, ps. "Siryj" 163
"Blakytnyj" (NN) 155
"Blud" ~ R~bisz Teodor
Bobko Aleksander, ps. "Choma" 92
Bochno Andrzej, ps. ,,Zezula" (Andrzej Paszko) 141
Bochno Maria 152
Bochno Michal, ps. "Кrutianec" 153
"Bohdan" ~ Szawula Piotr
"Bohun" ~ Krys Stefan
"Bohun'' ~ Sulim Michal
Bohusz J6zef ~ Goj }6zef
Bojarska Tatiana 37
Bojarski Aleksander 37, 38, 159
Bojarski Grzegorz 37
Bojarski Michal 81
Bojczuk Mikolaj (Jan Sokolowski) 18
Bojko, ps. "Olyksij" 230
"Boroda" ~ Laszyn Dymitr
Borodij Jan 38, 39, 157
Borodij Maria, z d. Gajocha 38
Borodij Piotr 38
Borowicka Melania, z d. Sawko 39, 40
Borowicki Jan 40
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Borowicz Anna, z d. Bat 40
Borowicz Jan 40, 168
Borowicz Maria, z d. Kulesza 41
Borowicz Michal 41
Borowicz Michal, ps. "Misko" 41, 72,
168
Borowicz Teodor 40
Borowiec Irena, ps. "Renata" 167, 225
Borowiec Maria 11 О
Borowik Anna 159
Borowski Aleksander 48, 94, 11 О, 123,
195, 196
Borsztyka Wasyl 80
"Borys" (NN) 194
"Borys" ~ Kucharczuk Mikolaj
Borys Michal, ps. "Zan" 169
Bozyk Stefan, ps. "Dunaj" 21 З
"Bradiaha" (NN) 66
Brogowska Zofia ~ Techlowiec Z.
"Bryl" (NN) 151
"Bryl" ~ Bablak Oleks
Bryl Jan 42
Bryl Katarzyna, z d. Kantor 41
Bryl Piotr 41
Bryl Stefania 41, 42
Brylinski ]anusz 9
Brzozowska Anastazja, z d. Czekan
42
Brzozowska Stefania 43
Brzozowski Jan 42
Brzozowski Stanislaw, ps. "Dub" 42,
43
Brzozowski Tadeusz 42
Bugala Wladyslaw 185
"Buhaj" (NN) 63
"Buk" (NN) 216
"Buk" ~ Bilyj Jan
"Buk" ~ Drozd Wlodzimierz

.. Buk" ~ Komar Andrzej
,,Buk'' ~ Nieznajko Jaroslaw
Bulas Teodor, ps. ,,Balaj" 55
Bulat Jan 116
Bumbar Anastazja (Katarzyna Kulczycka) 43
Bumbar Anna, z d. Wбjtowicz 43
Bumbar Jan 43
Вш1kо Andrzej 44, 152
Вш1kо Anna, z d. Oianska 44
Bunko Dymitr 44
Bunko Katarzyna, z d. Purcha 44
Bunko Maria 152
,,Bureк' (NN) 193
.. Burewij" ~ Kucharczuk Mikolaj
.. Burlak" (NN) 127
.. Burlak" ~ Lichacz Jan
Busko Pawel18
Busko Wasyl, ps ... Fifak" 18
Buszkiewicz Aleksander 45
Buszkiewicz Maria, z d. Markowicz
45
Buszkiewicz Teodor, ps ... Doroszenko'' 45, 46, 58, 65, 82, 88, 113-115,
128, 130, 131, 139, 176, 205, 213,
262
Butkiewicz Mieczyslaw 152
.. Bycz" ~ Czornij Wasyl
Bystrzycki Tadeusz 19

Chawrat Mikolaj 48, 49
Chawrat Teodor 48
..Chitryj" ~ Tomkow Michal
..Chmara" ~ Szewczuk Wladyslaw
"Chmel" (NN) 36
..Chmel" ~ Szulhan Danilo
Chmiel Jan 91, 207
Chmura Katarzyna, z d. Koziarska 49
Chmura Maria, z d. Demidont 49
Chmura Mikolaj 49
Chmura Pawel49, 179,218
..Choma" ~ Bobko Aleksander
..Chrin" ~ Stebelski Stefan
Chruszczow Nikita Siergiejewicz 11
Cielewicz Jan 50
Cielewicz Jбzef 50
Cielewicz Maria, z d. Terepalka 50
Cielewicz Pelagia, z d. Szpak 50
Cieliczko Andrzej 50
Cieliczko Anna, z d. Klisz 50
Cieliczko Wladyslaw 50, 51, 168
Ciona Eufemia, z d. Tkaczuk 51
Ciona Jбzef 51
Ciona Pawel, ps ... Lewko" 51-53, 137,
138,166,293,295
..Cudaк' ~ Ogrodnik Eugeniusz
Cylupa Andrzej 53
Cylupa Katarzyna, z d. Turczyk 53
Cylupa Wlodzimierz, ps ...Wziatyj" 53,
235
Cymbalista Katarzyna 152
Czaban Anastazja, z d. Perstynak 54
с
Calkowska Paulina, z d. Kaszucka 47 Czaban Andrzej 54
Calkowska Tekla, z d. Nowosad 47
Czaban Anna, ps. "Nina" (Zofia Prokurat) 34, 35, 192, 213
Calkowski Bazyli 47
Calkowski Bazyli, ps. "Hotub" 47
Czaban Jan, ps. ..Czubatyj" (Stefan
Kupa)54,55
Calkowski Jan, ps. "Zajac" 47,48
Charczuk Aleksander 245, 348
..Czajczuк' ~ Hrycyna Michal
Chawrat Anna, z d. Mladowiec 48
"Czajka" ~ Lemecha Jan
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Czajkowski Michal18
,,Сzак' -4 Czornij Michal
,,Czarodi( -4 Lewko Stefan
,,Czaus'' -4 Kral Wasyl
Czolgoszewski jerzy 293, 294
Czornij Anna, z d. Michalin 55
Czornij Katarzyna, z d. Basaj 55
Czornij Michal, ps. "Czak" 81
Czornij Stefan 55
Czornij Wasyl, ps. "Bycz" (Wladyslaw
Szymanski) 55, 56
"Czorny( (NN) 66
"Czorny( (NN) 77
"Czorny( (NN) 119
"Czornyj" (NN) 179
"Czornyj" -4 Mareczko Roman
"Czubatyj" -4 Czaban Jan
Czuj Marian 56
Czuj Pawel 56
"Czumak" (NN) 66
"Czumak'' (NN) 176
"Czumak" -4 Kokocki Michal
Czyzewski Stanislaw 155

Demko Dymitr 58
Demko Katarzyna, z d. Morus 58
Demko Maria 45, 58, 59
Deneka Andrzej 59
Deneka Anna 59
Deneka Maria, z d. Blakita 59
Deneka Mikolaj, ps. "Dubenko" 59
Denis Stanislaw 203
"Derkacz" -4 Dyszkant Wasyl
D~bicki Mikolaj 77
Dlugon Dymitr, ps. ,,Dzwin': "Dowhyj"
60
Dlugon Jan 60
Dlugon Pelagia, z d. Solarz 60
"Dnipro" -4 Klisz Wlodzimierz
Dobinski Adam 235
Dobon Katarzyna, z d. Lewicka 251,
253,254,256
Dobon Piotr 251, 256
Doda Jan, ps. "Armata" 80
Domagala Воіепа 1О
"Don" -4 Pona Michal
Dorobienko Dymitr 60
Dorobienko Jan 60, 61, 168
Dorobienko Paraskewia, z d. Skibiak
D
60
"Doroszenko" -4 Buszkiewicz Teodor
"Dawyd" (NN) 173
Doroszuk Maria, z d. Lewin 18
"Dawyd" -4 Prystupa Semen
D~b J6zef 198, 199
"Dowhyj" -4 Dlugon Dymitr
Demczuk Jan 57
Drath Karol 115
Demczuk Pawel 57
Drozd Jan 61
Demczuk Pawel, ps. ,,Sylacz" 130, Drozd Maria 61
131
Drozd Roman 8-1 О, 16
Demidont Anna, z d. Romanow 57
Drozd Wlodzimierz, ps. "Buk" 61
Demidont Grzegorz 57
"Dub" (NN) 121
Demidont Jan 49, 57, 58, 179
"Dub" (NN) 164
Demidont Rozalia, z d. Dyszkant 57
"Dub" -4 Brzozowski Stanislaw
Demko Anna 45, 58
"Dub" -4 Guca Stanislaw
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,,Dub" ~ Oryniak Teofil
,,Dub'' ~ Polenik Andrzej
Dub Anastazja, z d. Kogut 62
Dub J6zef, ps. ,,Klos': J~ir'' (Zygmunt
Zawitkowski) 62, 117, 178
Dub Katarzyna, z d. Chodan 62
Dub Michal 62
,,Dubenko'' ~ Deneka Mikolaj
Duber Jan 62
Duber Maria, z d. Bzdel 63
Duber Maria, z d. Michalska 62
Duber Michal, ps. "Okularnik" 62, 63
Dubik Mikolaj, ps. "Orest" 83
"Dubowy" (NN) 186
"Duda" (NN) 173
"Duda" ~ Jaszczuk Eugeniusz
Duda Michal, ps. "Hromenko" 64, 95,
200
Dudycz J6zef, ps. "Synij" 64
Dudycz Maria, z d. Kubczyk 64
Dudycz Michal64
Dudycz Michal, s. Michala 64, 235
Dudycz Wiktoria, z d. Wr6bel 64
Dumka Jan 18
"Dunaj" ~ Bozyk Stefan
Durkiewicz Anna, z d. Humienna 65
Durkiewicz Jan, ps. "Gonta" 45, 65, 128
Durkiewicz Michal 65
Dutka Anna, z d. Sloniowska 66
Dutka Jan 66
Dutka Katarzyna, z d. Hewel 66
Dutka Michal, ps. "Kruk" (Jan Lisowiecki) 66, 67
Dygasinski J6zef 189
Dyminska-Kuchar joanna 9
Dyszkant Wasyl, ps. "Derkacz" (Wladyslaw Ozorek) 49, 57
Dziadosz Wladyslaw 147

Dziakow Grzegorz 40
"Dzwin" ~ Dlugon Dymitr

F
Fecio Anastazja, z d. Kubasa 67
Fecio Michal67
Fecio Mikolaj, ps. "Loza: "Fuks" (Eugeniusz Szmuk) 37, 67, 68, 84,
108, 111
Fedasz Helena 39
Fedejko Katarzyna, z d. Sawczuk 69
Fedejko Konstanty 69
Fedejko Maria, z d. Lewicka 68, 70
Fedejko Michal 68, 69
Fedejko Stefan 68-70
Fedoriw Teofila ~ Moroz Irena
Ferzak Michal ~ Pona Piotr
Ficak Anna, z d. Czarnota 70
Ficak Jan 71
Ficak Piotr 70
Ficak Stefania, z d. Tucka 70
Ficak Wasyl, ps. "Slywa': "Woron",
"Luk" 53, 64, 70, 71,234,235,285,
286
Fiedura Grzegorz, ps. "Kuczeriawyj"
155
"Fifak" ~ Busko Wasyl
Filipczak Boleslaw 224
Flis Ewa, z d. Duda 72
Flis Michal 72
Flis Stefania 72, 159, 160
Flis Wladyslaw, ps. "Jurko" 154
Formella Stefan 70
Frankowski Jan 72
Frankowski Jan, s. Jana 72
"Fuks" ~ Fecio Mikolaj

G
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Gach Michat 264
Gatan Anna, z d. Fran 72, 73
Gatan Grzegorz 41, 72, 73, 168
Galan Jerzy 73, 168
Gatan Matwiej 72, 73
Gan Jan ~ Ganiewski J.
Ganiewska Katarzyna, z d. Gielus 74
Ganiewski (Gan) Jan, ps. "Hranat':
"Zalizniak" 74, 75
Ganiewski Pawet 74
Gawan Anastazja 152
Gawan Jan 152
Gawan Julia 152
Gawina Jozef 294
Gic Maria 152
Gic Stefania 152
Gierczak Anna 75
Gierczak Maria, z d. Tokarz 75
Gierczak Piotr 75
Gieszczynski Witold 14
Gil Jan 76
Gil Pawet 76
Gil Tekla, z d. BHocyrkowycz 76
Giiycki Michat 76
Glinska Maria, z d. taba 212
Glinska Zofia ~ Swidnicka Z.
Glinski Roman 212
Gtowacka Anna, z d. Dobinska 77
Gtowacka Paraskewia, z d. Andrejczuk 76
Gtowacki Bazyli, ps. "Zub" (Bazyli
Stowacki) 49, 57, 76, 77, 119, 179,
218,284
Gnap Franciszka, z d. Wywrocka 109
Gnap Grzegorz 109
Gnes Mikolaj 152
Gnida Jan, ps. "Jawor" 141
Gnidyk Andrzej 158
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Goj Anna, z d. D~bicka 77
Goj Jerzy 77
Goj Jozef, ps. "Slawko" (JozefBohusz)
77, 78
Goj Olga, z d. Kostyszyn 78
Gol~b Jan ~ Nieznajko Jaroslaw
Gol~b Wlodzimierz ~ Owerko
Grzegorz
,,Gonta" ~ Durkiewicz Jan
,,Gonta" ~ Walnicki Michal
Gorgacz J~drzej 252
,,Goryl" (NN) 139
G6rski Franciszek 223
Grabowski Zbigniew 19
Grodzienska Wanda 274
Grycko Anastazja, z d. Kot 79
Grycko Anna, z d. Zuk 78
Grycko Jan 78
Grycko Stefan, ps. "Hajewyj" 78, 79,
185
Grycko Dymitr 79
Grycko Dymitr, ps. "Hrab" 79, 80
Guca Jan 43
Guca Stanislaw, ps. "Dub" 171

н

"Haj" 221, 233
"Hajewyj" ~ Grycko Stefan
Hajlo Anna, z d. Kogut 80
Hajlo Ignacy 80
Hajlo Michal80
Hajlo Piotr, ps. ,,Тaras" (Jan Osowski)
80,81
Halagida Igor 8-1 О, 13, 14, 16-19, 25,
243
Halagida Igor 19
Halan Grzegorz 81

Halan J6zef, ps. "Worobec" (J6zef
Witkowski) 81,82
Halan J6zefa 81
Halan Katarzyna, z d. Gnap 81
Halas Grzegorz 82
Halas Teodor, ps. "Malyj" 45, 82, 83
Halas Zofia 82
Haluszko Wlodzimierz 220
Hanula Stefania 81
Harasym Ewa, z d. Perstynak 83
Harasym Grzegorz, ps. "Neczaj" (Michat Lewkowicz) 37, 68, 83, 84,
108, 111
Harasym Konrad 83
Harcula Michal ~ Lazowski Piotr,
ps. "Komar"
Harczewska Agata 225
Haszko Jan 84
Haszko Michal 84
Hawalko Tymoteusz, ps. "Szepel" 155
"Hawryluk" ~ Horoszko Jan
Hawryszko Dymitr 85
Hawryszko Michal 85
Heinrich Zygmunt ~ Horsztynski Z.
"Hirniak" ~ Zawadzki Wasyl
"Hiiak" ~ Olcha Michal, s. Michala
Hnatiuk Elibieta, z d. Lewicka 85
Hnatiuk Olga, z d. Bula 85
Hnatiuk Stefan 85
Hnatiuk Teodor 85
"Holub" (NN) 159
"Holub" ~ Calkowski Bazyli
"Holub" ~ Werbowy Stefan
Hopko Katarzyna, z d. Dzikow 198
Hopko Konstanty 198
Horajecki Bohdan 86
Hordy48
Horoszko Jan, ps. "Hawryluk" 86

Horoszko Katarzyna, z d. Lenczuk 86
Horoszko Wasyl 86
Horsztynski (Heinrich) Zygmunt 251
"Hrab" (NN) 111
"Hrab" ~ Grycko Dymitr
"Hranat" ~ Ganiewski Jan
"Hranat" ~ Lewun Jan
"Hromenko" ~ Duda Michal
"Hromowyj" ~ Lahoda Piotr
Hrycko, ps. "Olen" 42
Hrycyk Jerzy, ps. "Hucul" 86, 87
Hrycyk Maria, z d. Kaczor 86
Hrycyk Michal 86
Hrycyk Stefan, ps. August" 23 1, 232
Нrycyna Michal, ps. "Czajczuk" 202, 231
Hrycyna Stefan, ps. "August" 187,
209,229
"Hrysko" (NN) 232
Hrywna Igor 1О, 18, 25

Hubacz Dymitr 225
Hubacz Jan 224, 225
Hubacz Piotr 225
"Hucul" (NN) 36
"Hucul" ~ Hrycyk Jerzy
Hudyma Pelagia, z d. Sycz, ps. "Palaika" (Stanislawa Kozlowska) 87,
88, 148, 149, 199
Hul Katarzyna 48
Humienna Maria, z d. Kozak 45, 88,
89, 115
"Humienny" ~ Lewko Pawel
Humienny Bazyli 128

І

Ignasz Anna, z d. Kuchta 89
Ignasz Jan 89, 168
Ignasz Jerzy 89
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,Jhor" (NN) 60, 164
",kar" ---) Przepi6rski Wsewolod
Щuszyn Ihor 9

J
Jablonski Jan ---) Pipka Aleksander
,,Jacek"---) Bartoszewski Wlodzimierz
Janczewski Jan 134
Janczyszyn Michal, ps. ,,Bereza" 90
Janczyszyn Pawel90
Janczyszyn Pelagia, z d. Choma 90
Janicki J6zef---) Sarapuk Jan
,,Jar" (NN) 107, 134
Jarema Jan 131
Jarema Jan, ps. ,,Malyj" (Jan Nowak) 90
Jarema Matrona, z d. Kluczkowska 90
Jarema Stefan 90
Jarema Wladyslaw---) Szewczuk Wladyslaw
]armoc Antoni 19
"Jasen" ---) Melnyczuk Wlodzimierz
Jasiewicz J6zef 293, 294
Jasinski Jan 251
"Jasmin" 113
"Jasmin" ---) Mylnyczuk Wlodzimierz
"Jastrub" ---) Kondryszyn Jan
"Jastrub" ---) Przytulski Piotr
"Jastrz'}b" (NN) 171, 172, 260
Jaszczuk Eugeniusz, ps. "Duda" 87
,,Jawor" ---) Gnida Jan
"Jawor" ---) Kluczkowski Roman
"Jaworenko" (NN) 66
Juda J6zef---) Walnicki Jan
"Jurczenko"---) Lewoczko Wasyl
Jurkiw Wasyl ---) Jurkowski Karol
"Jurko" ---) Flis Wladyslaw
Jurkowska Anna, z d. Laba 91
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Jurkowski Andrzej 91
Jurkowski Karol, ps. "Klen" (Wasyl
Jurkiw) 91, 92, 137, 138, 166, 257
Juskiw Anna, z d. Lensz (Anna Laba)
92
Juskiw Jan, ps. "Wzutyj" 92

к

Kaczkowska Bronislawa, z d. W6jtowicz 93
Kaczkowski Michal 93
Kaczkowski Stefan 9З
Kaczor Eliasz 94
Kaczor Jan 93
Kaczor Jan, ps. "Kozak" 93
Kaczor Katarzyna, z d. Haluszko 94
Kaczor Maria 93
Kaczor Maria, z d. Pilipiec 93
Kaczor Michal94
Kaczor Pelagia 152
"Kal"---) Sarapuk Jan
"Kalynowycz"---) Mazur Grzegorz
Kania Slawko 245, 248, 249
Kanigowski Zygmunt 127
Kantor Jan 182
Kantor Maria z d. Hrumanska 182
"Karabin"---) Kolega Jan
"Karmeluk" ---) Kiebalo Jerzy
Kaszucki Waclaw ---) Zawadzki Wasyl
Kawalczyk Katarzyna 215
K~sicki Wlodzimierz 152
K~sik Edwin 36, 59, 79, 117, 178
Kiebalo Anna, z d. Buczek 94
Kiebalo Grzegorz 94
Kiebalo Jerzy, ps. "Karmeluk" 94, 110,
196
Юerejew 252

Кijowska Maria, z d. Cylupa 95
Kijowski Karol, ps. "Jablonka" 95,
235
Kijowski Stanislaw 95
Kindrasz Eliasz 95
Kindrasz Maria, z d. Lesna 95
Кindrasz Maria, z d. Sosnowa 95
Kindrasz Stefan, ps. "Solowiej" 95, 96
Kisiel Andrzej 96
Kisiel Apolonia, z d. Dumko 96
Kisiel Piotr 96
Klepczyk Anna, z d. Bialas 96, 97
Klepczyk Dymitr 96, 97
Klepczyk Stefan, ps. "Worobec" 96,
97, 152
Klepczyk Wlodzimierz, ps. "Rybka"
97, 98, 152
Klimko Maria ~ R~bisz Paraskewia
Klisz Anna 99
Klisz Anna, z d. Glowa 102
Klisz Anna, z d. Klisz 98
Klisz Dymitr 101
Klisz Ewa, z d. Klisz 99
Klisz Grzegorz 98
Klisz Jan 168
Klisz Jan, s. Mikolaja 98
Klisz Jan, s. Stefana 98, 99
Klisz Jan, s. Szczepana 99
Klisz Jerzy 99, 100, 278
Klisz Katarzyna 152
Klisz Katarzyna, z d. Lucyniak 1О 1,
265
Klisz Katarzyna, z d. Skibiak 98
Klisz Maria, z d. Jarosz 101
Klisz Maria, z d. Pyliczko 98
Klisz Mateusz 99
Klisz Mikolaj (І) 98
Klisz Mikolaj (ІІ) 102

Klisz Piotr 1О 1
Klisz Roman [Romuald] 101, 150, 152,
215,265,266
Klisz Stefan (І) 98
Klisz Stefan (ІІ) 98
Klisz Stefan, ps. "Komar" 101, 102
Klisz Szczepan 99
Klisz Wlodzimierz, ps. "Dnipro"
102-104, 150, 152
Kluczkowska Agata 196
Kluczkowska Aleksandra, z d. Pierozek 106
Kluczkowska Julia, z d. Wojtowicz 104
Kluczkowska Katarzyna, z d. Kinach
105
Kluczkowska Maria ~ Skiejko М.
Kluczkowska Paraskewia 106
Kluczkowska Paraskewia, z d. Skiejko
104, 105, 197
Kluczkowski Eliasz 196
Kluczkowski Jan 104, 105, 158, 197
Kluczkowski Maciej 104
Kluczkowski Roman 106
Kluczkowski Roman, ps. "Jawor" 105
Kluczkowski Teodor (І) 47, 90,162
Kluczkowski Teodor (ІІ) 105
Kluczkowski Wladyslaw 106
"Klen" ~ Jurkowski Karol
"Klos" ~ Dub J6zef
Kokocka Marcela, z d. Kowal 106
Kokocki Filemon 106
Kokocki Michal, ps. "Czumak" 106,
107, 137, 138, 166
Kolega Anastazja, z d. Kaczor 107
Kolega Jan, ps. "Karabin" 68, 84, 107,
108, 111, 165
Kolega Michal1 07
"Kolacz" ~ Litwin Mikolaj
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))Kosa)) ---) Кruba Leon
,,Kolodij" 2З2
,,Kolos)) ---) Litwin Mikolaj
Kotkowski Edward 2З, 52, 55, 6З, 67,
Kolotko Anna, z d. Gnap 109, 121
7~ 8~ 91, 9t 9~ 105, 10~ 12~
,,Кота))---) Stawicki Stefan
131, 1З2, 135, 169, 172, 174, 175,
,,Komar))---) Klisz Stefan
189, 191, 199, 204, 207, 210, 2З6,
,,Komar))---) Lazowski Piotr
2З7
Komar Andnej, ps. ,,Buk)) (Teodor Wa- Kotkowski Mieczyslaw 2З
wтykie~cz) 109, 110,222,22З,2З7
Kotynska Katarzyna 9
Komar Anna, z d. Borowiec 109
Kotys Emilian 2З5
))Kowal))---) Batuka Wasyl
Komar Katarzyna, z d. Rawczuk 109
Kowalczuk Roman, ps. ))Orlyk)) 49
Komar Michal 21 О
Kowalska Tekla 186
Komar Mikolaj 109
Kowalyk Leon 47, 90, 162
Kondryszyn Anna, z d. Marciuk 11 О
Kowalyk Marko 47, 90, 162
Kondryszyn Jan 110
Kondryszyn Jan, ps. ,,Jastrub)) 94, 110, ))Kozak''---) Kaczor Jan
Kozak Bazyli 88, 114
196
Kozak Feliks 114
Kondryszyn Maria, z d. Kordasz 11 О
Kopanska Anna 1З4
Kozak Jan 65, 128-130
Kozak Lidia 45, 113, 114
Kopanska Maria ---) Lichacz М.
Kopiczko Andrzej 16, 19
Kozak Maria 11 З
Kozak Maria ---) Humienna М.
Kordan Andrij 25
,,Kordub)) 229
Kozak Maria, с. Feliksa 45, 114
Kozak Mikolaj, ps. ))Strilec)) 142
Kordupel Anna, z d. Grycko 111
Kordupel Jan, ps. ,,Szczur': ,,Korniak)) Kozak Paraskewia, z d. Jurczak 88,
(Piotr Kuszka) З7, 68, 84, 108, 111,
114
112,288,289
Kozak Paraskewia, z d. Sidalnik 114
Kozak Pawel 45, 88, 114, 115
Kordupel Katarzyna 22З
Kozak Stefan 11 З
Kordupel Maria 22З
Kordupel Maria, z d. Wankiewicz 111 Kozlowska Stanislawa ---) Hudyma
Kordupel Mikolaj 111
Pelagia
,,Korniak)) ---) Kordupel Jan
Kozubski Czeslaw 2З 1
Kral Wasyl, ps. ))Czaus)) 106
Korysko Aleksander 112, 11 З
Kraus Katarzyna, z d. Laszyn 22З
Korysko Dymitr 112, 170
Korysko Julia, z d. Kr61112, 11З
Krawczynski Boleslaw 155
Krawczynski Cezary 293
Korysko Wladyslaw 11 З
Korytk6w [Krytk6w] Aleksander 11З Kret Andrzej 115, 116
Korytk6w [Krytk6w] Wladyslaw 11З Kret Jan, ps. ))Wyhor)) 115, 116
Korzeniewska-Lasota Anna 10, 14, 16 Kret Maria, z d. Bulat 115, 116
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Кret Stefan 116
Kret Stefania, z d. Nestorak 115
"Krilyk" ~ Kuryj Stefan
Kr61 Aniela 253
"Кropywa" ~ Szawula Piotr
Kruba Jan, ps. ,;wedmid" 62, 80, 159
Кruba Leon, ps. "Kosa" 81
"Kruk" (NN) 54
"Kruk" (NN) 159
"Kruk" ~ Dutka Michal
"Кruk" ~ Lewko Grzegorz
"Kruk" ~ Makalus Teodor
"Kruk" ~ Pipka Aleksander
"Kruk" ~ Stasko Jan
Kruk Aniela, z d. St~pak 116
Kruk Franciszek 116
Кruk Jan 116, 117, 178
Kruk Julia, z d. Sk6ratko 116
"Krutianec" ~ Bochno Michal
"Krym" ~ Radejko Mikolaj
Krys Stefan, ps. "Bohun" 39
Krysiuk Jerzy 152
"Krywonis" ~ Parfoma Slawomir
Kubczak Stanislaw 173
Kuca Franciszek 117
Kuca Paraskewia, z d. Bochno 117
Kuca Piotr 117, 168
Kuchar ]oanna 7 Dyminska-Kuchar ].
Kucharczuk Anna 118
Kucharczuk Karol117
Kucharczuk Mikolaj, ps. "Borys': ,,Burewij" (J6zef Romanisko) 91, 117,
118
Kucharczuk Zofia, z d. Fedasz 117
Kuchta Katarzyna 118
Kuchta Piotr 118, 119, 168
"Kuczeriawyj" (NN) 77
"Kuczeriawyj" ~ Fiedura Grzegorz

Kuczka Michal119
Kuczka Piotr 119
Kulczycka Katarzyna ~ Bumbar Anastazja
Kumta Konstanty 119
Kumta Piotr 119
Kupa Stefan ~ Czaban Jan
Kuprian Aleksandra, z d. Bryl 119
Kuprian Anna, z d. W6dkiewicz 119
Kuprian Eliasz 119
Kuprian Pawel119, 120
Kurowska Tekla, z d. Kisiel 120
Kurowski Jakub 120
Kurowski Klemens 120, 121
Kuryj Jan 121
Kuryj Katarzyna, z d. Koziej 121
Kuryj Stefan, ps. "Krilyk" (Mieczyslaw Wywrocki) 109, 121, 122
Kuszka Dymitr 111
Kuszka Katarzyna, z d. Zukowicz 111
Kuszka Piotr ~ Kordupel Jan
Kuzina Anastazja 122, 123, 165
Kuzina Dymitr 122
Kuzina Maria, z d. Szymanska 122
Kuzina Stefan 122
Kuzniak Ignacy 123
Kuzniak Maria, z d. Suchorek 123
Kuzniak Mikolaj 123, 124, 251-256
Kuzniak Rozalia, z d. Sob61124
Kuiak Piotr 116
Kwasniewska Anastazja, z d. Cienka
124, 125
Kwasniewska Anastazja, z d. Perczak 125
Kwasniewski Dymitr 124-126, 211
Kwasniewski Jan 124-126, 211
Kwasniewski Michal125, 211
Kwasniewski Michal, s. Jana 124-126,
211
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Lewkowicz МісhаІ1З2
Lewkowicz Michal, ps. "Lewcio" 84,
132
Lewun Eliasz 13З
L
Lewun Jan, ps. "Hranat" 1ЗЗ
Lasota Anna ~ Korzeniewska-Lasota А. Lewun Katarzyna, z d. Piotrowska 13З
"Lemaniuk" (NN) 189
Lewun Michalina 13З
Lemecha Anna, z d. Lesna 126, 127, 167 Leyding-Mielecki Gustaw 19
Lichacz Anna, z d. Piskorz 1З4
Lemecha Jan, ps. "Czajka" 127, 167
Lensz Anna ~ Juskiw А.
Lichacz Jan 1З4
Lensz Paraskewia, z d. Woronka 92
Lichacz Jan, ps. "Bereza': ,,Burlak" 1З4
Lensz Stanislaw 92
Lichacz Maria, z d. Kopanska 1З4, 1З 5
Lichacz Wasyl 1З4
Leszczynski Jan ~ "Kwitka"
Leszczynski Jan 2З5, 2З6
Lipski Edward 24З
Lesna Anna ~ Lemecha А.
Lis Katarzyna 135
Lesna Katarzyna, z d. Bunko 126
Lis Mikolaj 1З5
Lesniak Emilia, z d. Darowska 127
Lis Wlodzimierz 1З5
Lesniak Stefan 127
Lisowiecki Jan ~ Dutka Michal
Lesniak Stefan, ps. "Sroka" 127, 128
Litwin Andrzej 1З6
Lesny Michal126
Litwin Eufrozyna 1З6
Letki Stefan 278
Litwin Maria, z d. Merze (Morze) 1З6
Letko Julia, z d. Olcha 128
Litwin Mikolaj, ps. "Kolos': "Kolacz"
"Lewcio" ~ Lewkowicz Michal
(Jan Zaprutko) 136
Lewicka Katarzyna ~ Dobon К.
Lubaczewski Franciszek 2З
Lubaczewski Jan 19, 2З, 69, 112, 124,
"Lewko"~ Misko Bohdan
1З7, 1З8, 145, 148, 166, 18З, 187,
Lewko Maria 128
Lewko Maria, z d. Czarnobaj 129
192, 19З,200,212,214,221,251
Lewko Pawel, ps. "Siryj" "Humienny" "Luty" 164
45,65, 128,129
Lewko Roman 129
Lewko Stefan, ps. "Czarodij" 45,
1:.
129-131,287
Laba Anna ~ Juskiw Anna
Lewkowicz Anastazja, z d. Kot 1З1
Laba Julia, z d. Duma 137
Lewkowicz Bazyli, ps. "Puszkin" 1З1, 1З2 Laba Maks 1З 7
Lewkowicz Ewa, z d. Artymowicz 132 Laba Maria (І) 92
Laba Maria (11) 1З7
Lewkowicz Jan 131
Lewkowicz Michal ~ Harasym
Labaj Helena ~ Wawruk Н.
Grzegorz
Labaty Wlodzimierz 1ЗО
"Kwitka" (Jan Leszczynski) 76, 104,
105, 137, 158, 2З5
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Lahoda Piotr, ps. "Hromowyj" 49, 57,
120
Lanko Grzegorz 137, 138
Lanko J6zef 137, 138, 283
Lanko Katarzyna, z d. Fenik 137, 138
Lanko Piotr 106, 138
Lapczynska Anastazja 181
Lapinski Leon, ps. "Zenon" 18
Laszyn Aleksander, ps. "Szwee: "Luh"
63, 109, 111, 132, 222, 223, 237
Laszyn Dymitr, ps. "Boroda" 189
Laszyn Katarzyna ~ Kraus К.
Lazar Anna 9
Lazowska Pelagia, z d. Kozlo 139
Lazowski Jan 139
Lazowski Piotr 139
Lazowski Piotr, ps. "Komar" (Michal
Harcula) 139
Lazuka J6zef71
"Lemisz" ~ Szpontak Jan
,,Lewko" (NN) 244
"Lewko" ~ Ciona Pawel
Lewko Grzegorz, ps. ,,Kruk" 78, 136,
194,178,244
Lewoczko Wasyl, ps. ,,Jurczenko" 87
Lopatynska Maria, z d. Humienna
139
Lopatynski Michal139
Lopatyilski Michal, s. Michala 45, 139,
140
"Loza" ~ Fecio Mikolaj
"Loza" ~ Terebieniec Wlodzimierz
"Loziak" ~ Sitko Wasyl
Loziak Maria, z d. Gl~basz 140
Loziak Stefan 140
Loziak Szymon, ps. "Moroz" 140
Loziak Teodozja, z d. Sroda 140
Lucas Antoni 141

Lucas Ewa, z d. Dumko 141
Lucas Jaroslaw, ps. "Szulhan" 141
Lucas Maria, z d. Kisiel141
Lucznik Michal141
Lucznik Stanislaw 141
"Luh" ~ Laszyn Aleksander
"Luk" ~ Ficak Wasyl
Lukaszewicz Bohdan 17, 23, 25, 251
"Lys" (NN) 66
"Lys" (NN) 155
"Lysycia" (NN) 164

м

Irena 141, 142
Jan 141, 142
Мас Jerzy 142
Мас Michal 142
Мас Paraskewia, z d. Tur 141, 142
Мас Stefania 141, 142
Maculewicz Fabian 152
Maczuga Jerzy 142
Maczuga Maria 97, 98, 142, 143, 152
Maczuga Maria, z d. Byra 142
Macko Maria 193
Majewski Alojzy 39, 53, 62, 64, 71, 81,
95, 147, 157, 171, 186, 190, 225,
227, 235
Majewski Jan 54
Makalus Agata, z d. Biszko 143
Makalus Maria 144
Makalus Mikita 143
Makalus Teodor, ps. "Кruk" (Piotr
Biszko) 143, 144
Makaruk Wladyslaw 18
"Maksym" ~ Sidorko Michal
"Maksym" ~ Szewczuk Stefan
Maksysko Franciszek 144

Мас

Мас
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Maksysko Jan 144
MaksyskoJ6zef144
Maksysko Pelagia 144
Maksysko Stefan 144, 168
Makuch Dymitr 145
Makuch Maria, z d. Werbowa 145
Makuch Mikolaj 145, 23 1
Malinowski Mieczyslaw ~ Piwonski
Mikolaj
"Maltyk" ~ Sygnerski
"Malyj" (NN) 119
"Malyj" ~ Halas Teodor
"Malyj" ~ Jarema Jan
Maminski Wlodzimierz 9
Mamroch Jan 74
Mankut Grzegorz 120
Marczewski Michal 74
Mareczko Aleksander 41
Mareczko Anna, z d. Wieliczko 146
Mareczko Emilian 146
Mareczko Roman, ps. "Czornyj" 146, 168
Mareczko Stefan 146
Markiewicz Julia 262, 264, 287
Markiewicz Maria 262, 287
Martuszewski Edward 9
"Martyn" (NN) 231
Marwiszko Dymitr 146
Marwiszko Roman 146
Masny Julian 168
Maszczak Janina Iwona ~ Przepi6rska J. І.
Maszczak Wtadyslaw 188
Mateja Franciszek 168, 215
Matwiejczuk Anna ~ Matwijczuk А.
Matwiejszyn Bazyli 147, 148
Matwiejszyn Emilian 147
Matwiejszyn Katarzyna, z d. Muzyczuk 147
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,,Matwij" ~ Werbowy Eugeniusz
Matwijczuk (Matwiejczuk) Anna 148,
149,273
Matwijczuk Maria 149
Matwijczuk Spirydon 148
Matwijczuk Stefania 87, 148, 149
Matwijczuk Tekla 148, 273
Mazur Grzegorz, ps. "Kalynowycz"
60,67,80, 102,109,142,146,159,
163,164,198,216,221,223,233
Mazurek Anna 234
Mazurko Anastazja, z d. Solarz 151
Mazurko Dymitr 151
Mazurko Grzegorz 149, 152, 281
Mazurko Jan 149, 150, 152, 281, 282
Mazurko Paraskewia, z d. Sk6ratko
149
Mazurko Roman 151
Medik Andrzej ~ Medyk А.
Medyk [Medik] Andrzej, ps. "Ryk"
(Jan Zagrobelny) 44, 97-101, 103,
142, 149-153, 175, 176, 215, 216,
277,279
Medyk Grzegorz 151
Medyk Katarzyna, z d. Dubik 151
Medyk Maria 151
Melnyczuk Wlodzimierz, ps. "Jasen':
"Jasmin" (Mielniczuk Wladystaw)
91,155,243-250
Meszko Anna, z d. Krupka 153
Meszko Jan 153
Meszko Rozalia Eufrozyna 36, 153,
154
Mielecki Gustaw ~ Leyding-Mielecki G.
Mielniczuk Wladyslaw ~ Melnyczuk
Wtodzimierz
Miroszewski Kazimierz 12
"Misiac" (NN) 79

Misilo Eugeniusz 8, 25, 244
Misilo Franciszek ~ Nykieruj Michal
,,Misko" ~ Borowicz Michal
Misko Bohdan, ps. Lewko" 244, 245,
248
Mlynarczyk Roman 225
Morawski Edward ~ Os6bka-Morawski Е.
"Moriak" (NN) 51, 66
,,Moroz" -> Loziak Szymon
,,Moroz" ~ Sk6ratko Dymitr
Moroz Irena (Teofila Fedoriw) 39, 40
,,Morozenko" (NN) 140, 217
Moskalyk jaroslaw 1О
Mossor Stefan 12
Mosteniec Aniela 267
Mosteniec Anna, z d. lwacha 154, 267
Mosteniec [Musteniec] Grzegorz 154,
155,243,245,267
Mosteniec Piotr 267, 154
Mosteniec Stefania 267
Mosteniec Wladyslaw 267
Mosteniec Zofia 267
Motyka Grzegorz 9, 11, 25, 244
Mozol Andrzej 156
Mozol Maria, z d. Januszewska 156
Mozol Paraskewia, z d. Zadroina 156
Mozol Piotr, ps. ,,Bida" 156, 168
Musial Waclaw 251
Musteniec Grzegorz ~ Mosteniec G.
Muzyczuk Daniel38, 157
Muzyczuk Paraskewia, z d. Pilsudko
157
Muzyczuk Piotr 157
Muzyczuk Zofia, d. W6jtowicz 157
Mylnyczuk Wladyslaw ~ Melnyczuk
Wlodzimierz

N
Nadolinski Piotr ~ Bityj Jan
Nakoneczny ~ Owerko Grzegorz
Narski Kazimierz ~ Nizio-Narski К.
Nazar Maria, z d. Duda 158
Nazar Mieczyslaw 158
Nazar Zofia 76, 104, 105, 158
"Neczaj" ~ Harasym Grzegorz
,,Neron" ~ Swi~szek Mieczyslaw
,,Nerw" ~ Nykieruj Michal
Nieprzyj Bazyli 158
Nieprzyj Mokrena 158
Nieprzyj Szymon (Czeslaw Swidnicki,
Czeslaw Orzechowski) 158, 159
Nieprzyj Zofia, z d. Myszkowska 158
Nieznajko Anna, z d. Zolyniak 159
Nieznajko Grzegorz 159
Nieznajko Jaroslaw, ps. ,,Buk" (Jan
Gol~b) 38, 72, 159, 160, 199
"Nina" ~ Czaban Anna
Nitka Wladyslaw 251, 259
Nizio-Narski J6zef23
Nizio-Narski Kazimierz 23, 37, 42, 43,
54, 56, 61, 68, 76, 84, 85, 88, 90,
104, 105, 108, 118, 127, 137, 141,
149, 152, 158, 165, 172, 177, 186,
196, 197, 199, 201, 202, 208, 209,
219,229,231,233,234
Nowacki Zbigniew 9
Nowak Anastazja, z d. Kwasniewska
161
Nowak Jan ~ Jarema J.
Nowak Katarzyna, z d. Warzocha 161
Nowak Kazimierz 185
Nowak Michal161
Nowak Michal, s. Michala 161,168
Nowosad Dymitr 161
Nowosad Grzegorz, ps. ,,Sokif' 161, 162
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Nowosad Jan 162
Nowosad Jan, s. Jana 162
Nowosad Ksaweria, z d. Dumko 162
Nowosad Maria, z d. Kolega 161
"Nowyj" ~ Piwar Jan
"Nyczosa" ~ Serkis Stefan
Nykieruj Anna 122, 163-165
Nykieruj Jan 163, 164
Nykieruj Мichat, ps. "Nerw" (FranciszekМisilo) 122, 141, 163-165, 175
Nykieruj Paraskewia, z d. Duda 163,
164

о

"Oczeret" (NN) 78, 82
Ogrodnik Antonina, z d. Nasalska 166
Ogrodnik Eugeniusz, ps. "Cudak" 165
Ogrodnik Jan 52, 66, 91, 165, 166, 182
Ogrodnik Jerzy 166
Ogrodnik Katarzyna, z d. Stygisin
(Steczysyn) 165
Ohirko Dymitr 166
Ohirko Maria, z d. Hubacz 167
Ohirko Maria, z d. Lesna 126
Ohirko Michat 166, 167
Ohirko Pelagia, z d. Tyreszko 166
"Okularnik" ~ Duber Michat
"Olcha" (NN) 169
Olcha Katarzyna, z d. Galan 128, 167
Olcha Michat 167
Olcha Michat, ps. "Hiiak'' 40, 41, 51,
60, 72, 73, 89, 99, 117, 118, 128,
144, 146, 156, 161, 167, 168, 170,
182,184,197,216,227
Olcha Zofia, ps. "Sonka" 126,211
Olesiuk, ps. "Woron" 169
Oles Anna, z d. Terebieniec 169
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Oles Jan 169
Oles Jan, ps. "Wysznia: "Szczypka"
(Marcin Osowski) 169, 170
"Oten" ~ Hrycko
"Otes" (NN) 105
"Otes" ~ Szawula Jan
"Olyksij" ~ Bojko
"Orest" ~ Dubik Mikolaj
"Orlyk" ~ Kowalczuk Roman
Oryniak Anna, z d. Szabat 170
Oryniak Mateusz 170
Oryniak Teofil, ps. "Dub" 170, 168
Orzechowski Czeslaw ~ Nieprzyj
Szymon
Osowski Jan ~ Hajlo Piotr
Osowski Marcin ~ Oles Jan, ps.
"Wisznia"
Osobka-Morawski Edward 11
Ostach Grzegorz 171
Ostach Maria, z d. Kostyk 171
Ostach Mikolaj 171
"Ostap" (NN) 118
Osuchowski Stanislaw 230
Owerko Gabriell71
Owerko Grzegorz, ps. "Zarko" (Nakoneczny, Wtodzimierz Got~b)
171,172,260
Owerko Katarzyna, z d. Zuk 171
Oziero Domija, z d. Sawczuk 174
Oziero Kazimierz 174
Oziero Leonka, z d. Tewczuk 172
Oziero Maksym 172-174
Oziero Piotr 172-174
Oziero Stanislawa, z d. Kukietka 173
Oziero Szymon 172-174
Oziero Tekla, z d. tupacka 172-174
Oziero Wasyll72-175
Ozorek Wtadystaw ~ Dyszkant Wasyl

Ozanska Aniela 122, 163, 165, 175
Ozanska Anna, z d. Purcha 175
Ozanska Ewa 175
Ozanska Katarzyna 152, 175, 176
Ozanski Stefan 175

Pietraszko Michal166
Pihluk Bazyli 178
Pihluk Maria, z d. Karowicz 178
Pihluk Olga, z d. Palka 179
Pihluk Wladyslaw, ps. "Pylnyj" (Wladyslaw Pawlowski) 49, 57, 77, 119,
178-180,218
р
Pilipiec Aleksander, ps. "Szmyr" 180,
181
Paczenko, ps. "Panas" 86
Pilipiec Anna, z d. Klosowska 180
"Palij" -> Sortynski Stefan
Pilipiec Katarzyna, z d. Skala 180
"Palazka" ~ Hudyma Pelagia
,,Panas" ~ Paczenko
Pilipiec Stefan 180
Panczak Piotr 264
Pinciorek Ludwik -> Skoratko Dymitr
Parfoma Slawomir, ps. "Кrywonis" 155 Pipka Aleksander, ps. "Kruk'' (Jan Jablonski) 181, 182
Paszko Andrzej ~ Bochno А.
Paszko Paraskewia, z d. Deneka 59
Pipka Jan 181
Pipka Jan, s. Jana 181
"Paulo" (NN) 103
Pawlowska 179
Pipka Michal 181
Pawlowski Wladyslaw 179
Pipka Mikolaj 181
Pawlowski Wladyslaw ~ Pihluk Wla- Pipka Pelagia, z d. Skalij 181
dyslaw
Pipka Teodor 181
Pawluszko Aleksander 116
Piskorz Jerzy 168, 182
Piskorz Maria, z d. Skoratko 182
Peczynka Jan 176
Peczynka Maria, z d. Dudak 176
Piskorz Mikolaj 182
Pisulinski jan 9, 11
Peczynka Pelagia 45, 176, 177
Perun Andrzej 177
Piszczek К. 12
Perun Ewa, z d. Platasz 177
Pitula 48
Perun 1erzy 177
Piwar Jan, ps. "Nowyj" 179
Perun Katarzyna 177
Piwonski Mikolaj (Mieczyslaw Malinowski) 18
Pidsudko Bazyli 247, 248
Pidsudko Zofia, z d. Melnyczuk 245, Plecien Pawel 254
Plichota Maria, z d. Kantor 166, 182,
247
183
Pietluch Anna, z d. Skoratko 178
Pietluch Katarzyna, z d. Janas 178
Plichota Olga 183
Pietluch Michal117, 178
Pochodaj Dymitr 183, 184
Pietnoczka Olga 186
Pochodaj Feliks 183
Pietraszko 37
Pochodaj Jan 183
Pietraszko Maciej 194
Pochodaj Jan, ps. "Bajda" 146
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Pochodaj Michal183
"Puszkin" ~ Lewkowicz Bazyli
Pochodaj Paraskewia, z d. Terebieniec "Pylnyj" ~ Pihluk Wladyslaw
183, 184
Pochodaj Stefan, ps. ,Wysznia' 184, 168
"Pochwalonczyk" (NN) 103
R
Pokorny Jerzy 75, 106, 144, 181, 185
Radejko Mikolaj, ps. "Krym" З 7, 67
84,107,164,223
Polenik Andrzej, ps. "Dub" 41, 144,
167,204,215
Radomski J6zef 247
Poleniuk Czeslaw 184
Ratajczak Karol 23, 39, 40, 43, 50, 78,
Poleniuk Stefan 184
82,109,121,136,139,141,154,157
204,217,220,224,228,236
"Politruk" (NN) 105, 235
Pona Jan 184
Rebizant Anna, z d. Abraniak 189
Pona Maria 136
Rebizant Jan 189
Pona Maria, z d. Zaprutko 184
Rebizant Stefan, ps. ,,SokH" 189
Reich J6zef 54, 91, 135, 207, 230
Pona Michal, ps. "Don" 78, 185
Pona Piotr, ps. "Zalizniak" (Michal "Renata" ~ Borowiec Irena
Ferzak) 79, 184-186
R~bisz Paraskewia (Maria Кlimko) 18~
Pospiech Edward 151
R~bisz Teodor, ps. ,,Zaruba': "Blud:
Predko Maria, z d. Zabudziala 186
114, 189
Predko Olga 186, 259
Rodowicz Anna, z d. Krupa 190
Predko Tymko 186
Rodowicz Emilia, z d. Kuzniak 190
Rodowicz Pawel190, 191
"Prirwa" ~ Sztendera Eugeniusz
Procyk Anastazja, z d. Makoch 187
Rodowicz Zachariasz 190
Procyk Anastazja, z d. Werbowa 187, "Rola" ~ Zymierski Michal
188
Romanisko J6zef ~ Kucharczuk Мі
Procyk Dymitr 187
kolaj
Procyk Olga 202
"Rybka" ~ Klepczyk Wlodzimierz
Procyk Roman, ps. "Strila" 187
"Ryk" ~ Medyk Andrzej
Prokurat Zofia ~ Czaban Anna
Prystupa Semen, ps. "Dawyd" 66, 87
Przepi6rska Irena, z d. Morenin 188 s
Przepi6rska Janina Iwona, 2° v. Masz- Sakson Andrzej 1О
czak, ps. "Asia" 188
Sarapuk Jan, ps. "Kal" (J6zef Janicki
Przepi6rski J6zef 188
191
Przepi6rski Wsewolod, ps. ,,Ikar"
Sarapuk Katarzyna 191
188
Sarapuk Teodor 191
Sawko Anna, z d. Nesterowicz 39
Przytulski Piotr, ps. "Jastrub" 189
Pucko 294
Sawko Melania ~ Borowicka М.
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Sawko Teofil 39
Sawko Wiera 39
Sawula Andrzej 191, 192, 280
Sawula Anna, z d. Nie5cior 191, 275
Sawula Roman 19, 160, 191, 192, 198,
275,276,280
Sepczuk Maria, z d. Kuczer 192
Sepczuk Szymon 192
Sepczuk Wladyslaw 34, 192, 193
Serbin Karolina 193
Serbin Michal193
Serbin Stanislaw 193
Serkies Stefan, ps. "Nyczosa'' 208, 214
Sidor Jan, ps. "Zwir" 193, 194
Sidor Maria, z d. Pietraszko 193
Sidor Szymon 193
Sidorko Michal, ps. "Maksym" 229
Sielecka Maria 49
Siemaszko Ewa 9
Siemaszko Wladyslaw 9
Siemianowicz W 55
Siry Anna, z d. Szawaj 194
Siry Eliasz 194
Siry Jan, ps. "Bereza" 194, 195
Siry Paraskewia, z d. Buczek 195
"Siryj" (NN) 169, 216
"Siryj" --) Bladowski Leon
"Siryj" --) Lewko Pawel
Sitko Aleksander 195
Sitko Maria, z d. Zawitkowska 195
Sitko Wasyl, ps. "Loziak" 94, 110, 195,
196
Siwak Anna 18
Skalski Wlodzimierz 230
"Skala" --) Sycz Wasyl
Skibiak Dymitr 196
Skibiak Tekla, z d. Paluch 196
Skibiak Teofil196

Skiejko Jan 104, 196
Skiejko Julia, z d. Lisiecka 104, 196
Skiejko Maria, z d. Kluczkowska 92,
105,196,197,235
Skiejko Paraskewia--) Kluczkowska Р.
Skiejko Piotr 105, 196, 197
Sk6ratko Aleksander 168, 197, 270
Sk6ratko Anna 198
Sk6ratko Dymitr, ps. "Moroz" (Ludwik
Winciorek) 160, 192, 198, 199
Sk6ratko Jan 198
Sk6ratko Jan, s. Jana 198
Sk6ratko Justyna, z d. Galan 197, 270
Sk6ratko Stefan 198
Sk6ratko Stefania, z d. Hopko 153,
154, 198, 199
Sk6ratko Teodor 197
Sk6ratko Wasyl152
Skuratko Aleksander --) Sk6ratko А.
Skwarczynska Anastazja, z d. Makuch
202
Skwarczynska Zofia --) Struczynska Z.
Skwarczynski J6zef 202
"Slawko" --) Goj J6zef
Slowacki Bazyli --) Glowacki В.
"Slywa"--) Ficak Wasyl
"Smereka" --) Tomasiewicz Stefan
"Smok" --) Tucki Antoni
Snojko Piotr 43
"Sojka" (NN) 206
"Sokil" --) Nowosad Grzegorz
"Sokil"--) Rebizant Stefan
Sokolowski Jan --) Bojczuk Mikolaj
"Sok6l"--) Wisniewski
Soloma Eugenia 87, 199,200,271,
272
Soloma Julia, z d. Hnatiuk 200
Soloma Metody 199-201
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Soloma Pelagia, z d. Tywoniuk 199,
201,271

Soloma Roman 200
"Solowiej" ---) Kindrasz Stefan
"Solowiej" ---) Surowy Jerzy
Solpak Jan 151
"Sonka"---) Olcha Zofia
Soroczak Wlodzimieгz, ps. "Berkut" 87
"Soroka" ---) Wr6bel Samson
Sortynski Stefan, ps. "Palij" 48
Sowa Andrzej Leon 9
"Sroka"---) Lesniak Stefan
Stachurski Marcin 203
Stasko Jan, ps. "Kruk" 121
Stawicki Stefan, ps. "Кота'' 88
Stebelski Stefan, ps. "Chrin" 96, 97,
127, 178

"Stefan" (NN) 119
Stfpien Stanislaw 11
sцpnicki ]acek 25
Storoniailska Ewa, z d. Jurczak 201,
268

Storonianski Prokop 201, 268
Storonianski Wlodzimierz, ps. "WH"
201,268,269
"Strila" (NN) 105, 137, 197, 235
"Strila" (NN) 189

"Strila" ---) Procyk Roman
"Strilec" ---) Kozak Mikolaj
Struczynska Zofia, z d. Skwarczynska
202

Strugalski Roman 195
Stupa Agafia, z d. Grycko 80
Sulim Aleksander 202
Sulim Michal, ps. "Bohun" 202, 203
Sulim Tekla, z d. Nieduia 202
Sulimowski Mieczyslaw ---) SzulimowskiM.
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"Surma" ---) Babik Dymitr
Surowa Rozalia, z d. Szmalska 203
Surowy Grzegorz 203
Surowy Jerzy, ps. "Solowiej" 203, 204
Sycz Anastazja, z d. Koszla 87
Sycz Karol 87
Sycz Pelagia ---) Hudyma Р.
Sycz Wasyl, ps. "Skala" 36, 94, 11 О,
195,203

Sygnerski, "Maltyk" 294
"Sylacz" ---) Demczuk Pawel
"Synij" ---) Dudycz J6zef
Syrnyk ]aroslaw 11
Szabat Anna 204, 205
Szabat Jan 204
Szabat Katarzyna, z d. Kowalska 204
Szachlowicz Bazyli 205
Szachlowicz Maria, z d. Swi~toniew
ska 205, 262
Szachlowicz Michal 264
Szachlowicz Michal, s. Bazylego 45,
205,262,264

Szachlowicz Teodor 264
Szachlowicz Wladyslaw 262
Szachlowiczowie 264
Szaniak Antoni 205
Szaniak Bazyli 205
Szargow Eugeniusz 92, 207, 230
Szawello Konstanty 235
Szawula Jan, ps. "Oles" 205
Szawula Maria, z d. Czaban 205
Szawula Pawel 205
Szawula Piotr, ps. "Zenka", "Kropywa", ,,Тur': "Bohdan" 52, 69, 91,
107,137,148,166,205-207,258

"Szczerba" ---) Wieliczko Michal
Szczerba Katarzyna 92
Szczerba Кatarzyna ---) Swidnicka Zofia

"Szczupak" (NN) 106
"Szczupak'' (NN) 202
Szczupak Anna, z d. Sosnicka 207
SzczupakJozef207,208,25З,255

Szwagrzyk Krzysztof23, 251
"Szwec" ---) Laszyn Aleksander
Szyjko Maria 274
Szymanska Malania, z d. Duda 21 О
Szymanski Jan, ps. "Szum'' 18, 4З, 54,
79,86, 121, 1З4, 171, 180,2З6,2З7
Szymanski Michal, ps. "Szmyr" 210,
211
Szymanski Wasyl210
Szymanski Wladyslaw ---) Czornij
Wasyl

Szczupak Maria, z d. Polanska 207
Szczupak Michal 207
"Szczur"---) Kordupel Jan
"Szczypka" ---) Oles Jan, s. Jana
"Szelest" ---) Szewczuk Jan
"Szepel" ---) Hawalko Tymoteusz
Szewczuk Jan, ps. "Szelest" 208, 209
Szewczuk Maria, z d. Breczko 208
Szewczuk Maria, z d. Werbowa 209
Szewczuk Piotr 208
Szewczuk Stefan 209
Smigulec Aleksander 211
Smigulec Dymitr 124-126, 211, 212
Szewczuk Stefan, ps. "Maksym" 206
Szewczuk Wladyslaw, ps. "Chmara" Smigulec Maria, z d. Nikieruc 211
Smigulec Maria, z d. Pawlowicz 211
(Wladyslaw Jarema) 209, 210
Swi~szczyk Mieczyslaw ---) Swi~szek М.
Szmuk Eugeniusz 68
Swidnicka
Zofia, z d. Glinska (KataSzmuk Eugeniusz ---) Fecio Mikolaj
rzyna Szczerba) 212
"Szmyr" ---) Pilipiec Aleksander
Swidnicki
Czeslaw---) Nieprzyj Szymon
"Szmyr"---) Szymanski Michal
Sznepf Oswald 47, 86, 87, 90, 9З, 96, Swidnicki Jan 212
120, 1З5, 162,180,199,217
Swierczewski Karol 12
Szpontak Jan, ps. "Zalizniak", "Le- Swierczynski Henryk 69
misz" З6, З7, 6З, 67, 8З, 86, 107, Swi~szek (Swi~szczyk) Mieczyslaw,
126, 1З6, 164, 166, 171, 178, 211,
"Neron" 294
2З7,289
Swi~toniewska Paulina, z d. Baran 262
Sztendera Eugeniusz, ps. "Prirwa" Swi~toniewski Marek 262
49,51,52,57,66,69,91, 106,120,
137, 138, 148, 149, 165, 166, 179,
18З, 188,199,200,206,218,228
т
Taraban Mikolaj, ps. "Tucza" З6, З7,
"Szuhaj" (NN) З6
67, 8З, 84, 94, 110, 124-126, 134,
"Szulhan" ---) Lucas Jaroslaw
191, 195,211,2З6,289
Szulhan Danilo, ps. "Chmel" 66
Szulimowski (Sulimowski) Mieczy- Taranko Andrzej 21 З
Taranko Daria, z d. Dobrolinska 21 З
slaw, "Bania'' 295
Taranko Mikolaj З4, 45, 21 З
"Szum"---) Szymanski Jan

s
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"Tara{---) Hajlo Piotr
Tarasiuk Stefania 267
TechlowiczMikolaj, ps. "Zuk" ["Zubr"]
213, 214, 264
Techlowicz Pelagia, z d. Decyna 213
Techlowicz Szczepan 213
Techlowiec Anastazja, z d. Babij 214
Techlowiec Michal 214
Techlowiec Teodor 214
Techlowiec Zofia (Zofia Brogowska)
214
Terebieniec Anastazja, z d. Szmul216
Terebieniec Anna 152, 214-216
Terebieniec Anna, z d. Macina 35
Terebieniec Dymitr 216
Terebieniec Grzegorz 35
Terebieniec Jan 214
Terebieniec Maria, z d. Czarna 216
Terebieniec Maria, z d. Klisz 214
Terebieniec Michal (І) 35, 36, 154
Terebieniec Michal (11) 216
Terebieniec Wladyslaw 216
Terebieniec Wlodzimierz, ps. "Koza"
168,216
,,Тiatywa" (NN) 179
Tkaczuk Wasyl, ps. "Woronyj" 42
Tomasiewicz Mikolaj 217
Tomasiewicz Pelagia, z d. Bilek 217
Tomasiewicz Stefan, ps. "Smereka" 217
Tomaszewski Stanislaw 15
Tomkow Anastazja, z d. Mielnik
Tomkow Jerzy 217
Tomkow Michal, ps. "Chitryj" 217,218
Toporowska Agafia, z d. Goryluk 218
Toporowska Aleksandra, z d. Kantor
218
Toporowski Bazyli 218
Toporowski Wlodzimierz 49, 57, 77,
318

179, 218
Torczyk Wilhelm 123, 252
Tramer Jerzy 69, 70
Trusz Helena, z d. K~dzierska 218
Trusz Julia, z d. Kaszucka 219
Trusz Mikolaj 218-220
Trusz Pawel 218
Tucka Maria, z d. Wacora 220
Tucka Wiktoria, z d. Kucab 220
Tucki Antoni, ps. "Smok" 220
Tucki Piotr 220
,,Тucza" ---) Taraban Mikolaj
,,Тur" ---) Szawula Piotr
Turowski ]6zef 9
Tyczynski Kazimierz 294
Tytar Roman, ps. "Wolodar" 13 7
Tywonko J6zef251, 255
Tywonko Zofia 254

U
Uloniuk Anatol221

W
Walczak Marian ІЗО
Walnicka Antonina, z d. Bila 222
Walnicka Ewa, z d. Kotowska 221
Walnicka Maria 222
Walnicki Bazyli 222
Walnicki Dymitr 222
Walnicki Jan 221
Walnicki Jan, ps. "Wijt" (J6zef Juda)
109, 122, 163, 165, 221-223
Walnicki Мichal, ps. ,,Gonta" (Wladyslaw Zukowicz) 79, 93, 109, 111, 132,
171, 186,210,222-224,236,260
Walus Marian 92,207

Wankiewicz Jan, ps. "Wowk" 109, 122,
163,165,221,223
Warcaba Dymitr 224
Warcaba Jan 224, 225
Warcaba Paraskewia, z d. Hubacz 224
Waremczuk Bazyli 225
Waremczuk Maria, z d. Wladyczuk 225
Waremczuk Marianna 225
Waremczuk Michal225-227
"Wartowyj" (NN) 146
Warzocha Anna, z d. Pawlo 227
Warzocha Eliasz 227
Warzocha Jerzy 168,227
Warzocha Katarzyna, z d. Kuchla 227
"Wasyl" (NN) 105, 197, 235
Wawruk Bazyli 228
Wawruk Helena, z d. Zarska (Helena
Labaj) 228, 274
Wawruk Jerzy 274
Wawruk Stefan 274
Wawrykiewicz Teodor ~ Komar
Andrzej
Wazny Pawel ~ Zola Jan
,;wedmid" (NN) 23 1
,;wedmid" ~ Kruba Jan
Welc Mieczyslaw 148
Werbowa Anastazja, z d. Harko 230
Werbowa Ewa, z d. Storoniak 230
Werbowa Paraskewia, z d. Breczko 231
Werbowa Pelagia, z d. Storonianska
229
Werbowski Zygmunt ~ Werbowy Stefan
Werbowy Dymitr, ps. "Worobec" 229,
230
Werbowy Eugeniusz, ps. "Matwij"
145,201,230,231,268,290-292
Werbowy Jan 229
Werbowy Lukasz 23 1

Werbowy Michal 229
Werbowy Stefan 230
Werbowy Stefan, ps. "Holub" (Zygmunt Werbowski) 231,232
Werychowski Wladyslaw, ps. ,,Iwasio"
168
W~glarz Franciszka 267
Wieliczko Daniel 232
Wieliczko Michal, ps. "Szczerba'' 232,
233
Wieliczko Paraskewia, z d. KorySko 232
Wieliczko Taras 233
"Wijt" ~ Walnicki Jan
Wilczewski Jan 152
Wilgocki 253, 254
Wilson Jerzy 185
,;wil" ---) Storonianski Wlodzimierz
Winnicki Mieczyslaw 9, 15
"Wirnyj" (NN) 155
Wisniewski, ps. "Sokil" 169
Witowski J6zef---) Halan J.
,Witr" (NN) 159
Wlaszczynowicz Maria, z d. Bunda 234
Wlaszczynowicz Michal 234
Wlaszczynowicz Wladyslaw 234
,;wlodek" (NN) 79
"Wolodar" ---) Tytar Roman
,;wolodia" (NN) 76
,;wolod'ko" (NN) 185
,,Worobec" ---) Halan J6zef
"Worobec" ---) Klepczyk Stefan
,;worobec" ---) Werbowy Dymitr
,;woron" ---) Bida Adam
,;woron" ---) Ficak Wasyl
,;worori' ---) Olesiuk
,;woronyj" ~ Tkaczuk Wasyl
Woszczynski Roman Andrzej 230
,;wowk" ---) Wankiewicz Jan
319

Wozniak Maria 37
Woiniczka Zygmunt 12
Wrбbel Jan 234
Wrбbel Jaroslawa, z d. Pawlowska 234
Wrбbel Jбzef, ps. "Bajda" 234
Wrбbel Maria 234
Wrбbel Samson, ps. "Soroka" 71, 234,
235
Wrбbel Zofia 234
Wrбbel Zofia, z d. Kucob 234
Wrzesniowski Feliks 70, 94
Wusyk Bartlomiej 235
Wusyk Justyna 235
Wusyk Marta 92, 196, 235, 236
"Wyhor" ~ Kret Jan
"Wysznia" ~ Oles Jan, s. Jana
"Wysznia" ~ Pochodaj Stefan
Wywrocki Mieczyslaw ~ Kuryj Stefan
"Wziatyj" ~ Cylupa Wlodzimierz
"Wzutyj" ~ Juskiw Jan

Zawislak Jan (Jan Bielanczuk) 18
Zawitkowski Piotr 195
Zawitkowski Zygmunt ~ Dub Jбzef
Zbroiek Bazyli, ps. "Zenko" 38, 157
Zbroiek Julia 38, 157
Zendrowski Wojciech 291
"Zenko" ~ Zbroiek Bazyli
"Zenon" ~ Lapinski Leon
"Zezula" ~ Bochno Andrzej
Zinkiewicz Anastazja, z d. Deneka
[Dencka] 236
Zinkiewicz Dymitr, ps. "Zymnyj" 236
Zinkiewicz Mikolaj 236
Zola Dymitr 23 7
Zola Ewa 237
Zola Jan, ps. "Zajac" (Pawel Wainy)
122,237
Zola Jerzy 237
"Zub" ~ Glowacki Bazyli
"Zymnyj" (NN) 109, 223
"Zymnyj" ~ Zinkiewicz Dymitr

z

z

Zagrobelny Jan ~ Medyk Andrzej
"Zajac" (NN) 216
"Zajac" ~ Calkowski Jan
"Zajac" ~ Zola Jan
"Zajczyk" (NN) 155
"Zalizniak" ~ Ganiewski Jan
"Zalizлiak" ~ Pona Piotr
"Zalizniak" -) Szpontak Jan
"Zaporoiec" (NN) 155
Zaprutko Jan ~ Litwin Mikolaj
"Zarko" -> Owerko Grzegorz
"Zaruba" ~ R~bisz Teodor
Zawadzki Wasyl, ps. "Hirniak" (Waclaw Kaszucki) 219, 220
Zawalak Stefan 185
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"Zan" ~ Borys Michal
Zarska Anna, z d. Koiuszek 228
Zarska Helena ~ Wawruk Н.
Zarski Wladyslaw 228
"Zenka" ~ Szawula Piotr
"Zir" ~ Dub Jбzef
Zбlc Zofia 207
"Zubr" ~ Techlowicz Mikolaj 213
"Zuk" ~Techlowicz Mikolaj 213
Zukowicz Wladyslaw ~ Walnicki Мichal
"Zur" (NN) 95, 165, 175
"Zwir" ~ Sidor Jan
Zymierski Michal, ps. "Rola" 14
iyromski Stanislaw 9, 1О, 15

І

\

І

\

BOHDAN LUКASZEWICZ, historyk dziej6w najnowszych, profesor Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1973), doktorat (1979) і habilitacj~ (1990)
uzyskal na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu
Wroclawskiego. W latach 1975-2006 sekretarz redakcji kwartalnika historycznego "Komunikaty Mazursko-Warminskie': Czlonek
Polskiego Towarzystwa Historycznego. Autor historycznych monografii, edycji ir6dlowych, przyczynk6w і rozpraw naukowych,
m.in. Prasa informacyjno-polityczna Warmii і Mazur (1982), Polskie Stronnictwo Ludowe па Warmii і Mazurach (1991), Wojskowy Sqd Rejonowy w Olsztynie (2000), Raptularz miejski. Olsztyn
1945-2005 (2006).

Oddawana do r'!k Czytelnik6w publikacja jest kontynuacj'! Zyciorys6w- wydanych w 2008 roku szkic6w biograficznych represjonowanych na Warmii і Mazurach w latach stalinizmu (1945-1956). Niniejszy tom zawiera 260 biogram6w
represjonowanych Ukrainc6w, Polak6w, os6b z malienstw mieszanych przesiedlonych w 1947 r. w ramach operacji "Wisla" na Warmi~ і Mazury, а takie
przybylych w slad za transportami przesiedlenc6w czlonk6w Organizacji Ukrainskich Nacjonalist6w і Ukrainskiej Powstanczej Armii. W nowej rzeczywistoki
przesiedlonym przyszlo zyc w nadzwyczaj trudnych warunkach, і nie dotyczylo
to tylko materialnej strony bytowania, ograniczono im bowiem mozliwosc przemieszczania si~, aktywno$ci spolecznej і kulturalnej, pozbawieni zostali wsparcia duchowego і opieki religijnej. Powszechnym zjawiskiem byl ostracyzm spoleczny w nowym miejscu osie.d lenia- Ukraincy pokutowali teraz za zbrodnie
ludob6jstwa dokonane na ludnosci polskiej Wolynia і Galicji Wschodniej przez
Ukrainsk'! Powstancz'! Armi~ і jej poplecznik6w. Stali si~ obywatelami drugiej
kategorii. Ich traum~ przesiedlencz'! pot~gowaly dzialania represyjne aparatu
Bezpieczenstwa, kt6ry scigal czlonk6w Organizacji Ukrainskich Nacjonalist6w
і Ukrainskiej Powstanczej Armii - zar6wno tych rzeczywistych, jak і wyimaginowanych. Dopelnieniem slownika biograficznego jest aneks obejmujC!CY
25 przekaz6w zr6dlowych drukowanych w oryginalnej formie, zgodnie z zasadami edytorstwa naukowego.
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