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Zajęcie Wielkopolski przez Armię Sowiecką było początkiem nowej okupacji tych ziem, tym razem przez
komunistów. Wkrótce do oddziałów NKWD pacyfikujących podziemie niepodległościowe dołączyły grupy operacyjne
UB, przejmując od nich ciężar ujarzmiania społeczeństwa polskiego. Posterunki UB wkrótce stały się miejscem
kaźni dla osób podejrzanych dla reżimu (społeczników, duchownych, młodzieży itd.). Na terenie Poznania powstał
łagier NKWD, złowróżbną sławą okrywają się stare pruskie więzienia we Wronkach i w Rawiczu. Funkcjonariusze

UB stali się „panami życia i śmierci” miejscowej ludności, a ze swej władzy korzystali bez zahamowań.

Rafał Kościański,
OBUiAD Poznań

Styczniowa ofensywa Armii Czerwonej w 1945 r.
doprowadziła w stosunkowo krótkim czasie do
wyparcia wojsk niemieckich z terenu Wielkopol-
ski. Jednocześnie wraz za kroczącym na zachód
wojskiem sowieckim i towarzyszącymi im ko-
ściuszkowcami, posuwały się sowieckie forma-
cje specjalne („Smiersz” i NKWD) oraz lubelscy
wysłannicy Ministerstwa Bezpieczeństwa Pu-
blicznego.
Były to osoby z kilkumiesięcznym

stażem w UB na terenie Rzeszowszczy-
zny i Lubelszczyzny. Nieliczni przeszli
kurs w kuźni kadr bezpieki w Lublinie

oraz szkolenie prowadzone przez so-
wieckich „ekspertów” w Kujbyszewie.
Na teren Wielkopolski przybyli z zada-
niem utworzenia w przedwojennych
miastach powiatowych i w samym Po-
znaniu zrębów komunistycznej policji
politycznej. Policji, która w przyszłości
miała zagwarantować przejęcie i stabil-
ność władzy powstałej z nadania PPR.

Na teren przedwojennego wojewódz-
twa poznańskiego minister bezpieczeń-
stwa publicznego Stanisław Radkiewicz
pierwotnie postanowił skierować 90
osób. Stosownym rozkazem personal-
nym z dnia 21 stycznia 1945 r. nakazał
grupie funkcjonariuszy, pod dowódz-

twem ppłk. Stanisława Szota, m.in.
z Przeworska, Niska, Tarnobrzegu, Łań-
cuta, Brzozowa, w ciągu kilku dni przy-
gotować się do drogi wraz z bronią
i prowiantem na 15 dni. Byli to ludzie
wcześniej niezwiązani z Wielkopolską,
nieznający specyfiki regionu, ludzi
i geografii.

Służbowe przydziały
Po dotarciu grupy Szota do przed-

mieść Poznania ze względu na znisz-
czoną linię kolejową zatrzymano się
w pobliskim Swarzędzu. Stamtąd część
osób wyruszyła do wschodnich rejonów
Wielkopolski. Reszta udała się do mia-
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sta. Na jed nym z po ste run ków mi li cji
Szot otrzy mał ma pę Po zna nia i in for ma -
cje na te mat dys lo ka cji od dzia łów nie -
miec kich. 

Jed nak nie wie lu funk cjo na riu szy UB
zgod nie z roz ka zem Rad kie wi cza tra fi -
ło do miejsc do ce lo wych. Nie któ rzy
praw do po dob nie w ogó le nie do tar li do
Wiel ko pol ski, a in nym 31 stycz nia
zmie nio no przy dzia ły służ bo we. Na
przy kład Wła dy sław Choj nac ki, któ ry
miał zo stać pierw szym sze fem Po wia -
to we go UBP w Ostro wie Wiel ko pol -
skim, pro sił do wód cę o przy dzie le nie
in ne go za da nia, bo ze wzglę du na swój
mło dy wiek nie czuł się na siłach, aby

po do łać na ło żo nym mu przez mi ni stra
obo wiąz kom.

W cią gu pierw szych sied miu mie się -
cy in sta lo wa nia w Wiel ko pol sce no we -
go sys te mu po li tycz ne go nie do cho dzi ło
do starć nie pod le gło ścio wych od dzia -
łów zbroj nych z jed nost ka mi UB. Po la -
tach na stęp ca Szo ta, płk Ste fan An to sie -
wicz, wspo mi nał, że: „Pierw szym za da -
niem władz po rząd ku pu blicz ne go na
tym te re nie by ła li kwi da cja po zo sta ło ści
oku pa cji w po sta ci du żej liczby współ -
pra cow ni ków nie miec kich, któ rzy al bo
nie zdą ży li stąd uciec, al bo też po zo sta -
wie ni zo sta li ce lo wo”. Do pie ro je sie nią
1945 r. ska la wy stą pień zbroj nych od -

dzia łów, bę dą cych czę ścią Wiel ko pol -
skiej Sa mo dziel nej Gru py Ochot ni czej
„War ta”, moc no da ła się we zna ki
„zbroj ne mu ra mie niu par tii”.

We ry fi ka cja
Do pod sta wo wych za dań bez pie ki na -

le żał rów nież wer bu nek no wych kadr do
pra cy w apa ra cie. Oczy wi ście naj waż -
niej szym czyn ni kiem de cy du ją cym
o przy ję ciu do służ by by ła gwa ran cja
wier no ści i lo jal no ści kan dy da tów wo -
bec wła dzy ko mu ni stycz nej. W la tach
70. je den z pra cow ni ków re sor tu, z oka -
zji ko lej nej rocz ni cy dzia łal no ści apa ra -
tu bez pie czeń stwa, na pi sał: „do ce nia jąc
wa gę pro ble mu, par tia skie ro wa ła na ten
od ci nek pra cy pro stych, kla so wo od da -
nych lu dzi, któ rzy mi mo że nie po sia da -
li od po wied nie go przy go to wa nia w tej
dzie dzi nie, to jed nak sta no wi li rę koj -
mię, że apa rat Służ by Bez pie czeń stwa
bę dzie strzegł do bra re wo lu cji i zdo by -
czy lu du pra cu ją ce go”. Po zo sta je tyl ko
do dać, że lu dzi przyj mo wa nych do re -
sor tu na te re nie Wiel ko pol ski łą czy ła,
oprócz cen zu su kla so we go i ni skie go
wy kształ ce nia, jesz cze jed na ce cha 
– w okre sie oku pa cji nie an ga żo wa li się
w ruch opo ru ani w sze re gach or ga ni za -
cji zwią za nych z pol skim pań stwem
pod ziem nym, ani le wi co wych.

Lo sy funk cjo na riu szy UB skie ro wa -
nych do Wiel ko pol ski po to czy ły się bar -
dzo róż nie. Nie któ rzy, jak wspo mnia ny
wcze śniej Wła dy sław Choj nac ki, po -
cho dzą cy z Kre sów Wschod nich, osie-
dli na sta łe w Wiel ko pol sce wraz z ro -
dzi ną, któ ra po zo sta wi ła do by tek
w Związ ku So wiec kim. In ni wra ca li do
swych ro dzin nych stron.

Sta ni sław Szot, któ ry po bły ska wicz -
nej ka rie rze ofi ce ra po li tycz ne go AL
w stop niu ma jo ra zo stał funk cjo na riu -
szem UB, po zo stał w Po zna niu do
kwiet nia 1945 r. Trzy mie sią ce póź niej
od szedł z bez pie ki, roz wi ja jąc ka rie rę
se kre ta rza KW PPR i PZPR w Lu bli nie,
a na stęp nie ofi ce ra w re sor cie obro ny
na ro do wej. 20 paź dzier ni ka 2004 r. był
jed nym z trzech pre le gen tów, na kon fe -
ren cji w Ostro wie Lu bel skim, opo wia -
da jąc ze bra nym kom ba tan tom i mło -
dzie ży o swo jej wal ce z oku pan tem hi -
tle row skim.

Lo sy funk cjo na riu szy UB skie ro wa nych
do Wiel ko pol ski po to czy ły się bar dzo
róż nie. 
Sta ni sław Szot, któ ry po bły ska wicz nej
ka rie rze ofi ce ra po li tycz ne go AL w stop -
niu ma jo ra zo stał funk cjo na riu szem UB,
po zo stał w Po zna niu do kwiet nia 1945 r.
Trzy mie sią ce póź niej od szedł z bez pie ki,
roz wi ja jąc ka rie rę se kre ta rza KW PPR
i PZPR w Lu bli nie, a na stęp nie ofi ce ra
w re sor cie obro ny na ro do wej. 
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Stanisław Szot w mundurze majora, 1944 r.
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dr Wal de mar Hand ke, 
OBEP IPN Po znań

Wraz z zaj mo wa niem ziem pol skich, bo trud no
mó wić o wy zwa la niu, gdy jed no cze śnie za my ka
się w nie ludz kich wa run kach tych, któ rzy o swo -
ją zie mię wal czy li, or ga ny bez pie czeń stwa Związ -
ku So wiec kie go – NKWD – wspie ra ne przez „pol -
ską” bez pie kę i In for ma cję Woj sko wą utwo rzy ły
sieć obo zów kon cen tra cyj nych. 
W tym wzglę dzie wła dze so wiec kie -

go bez pie czeń stwa z NKWD na cze le
by ły zor ga ni zo wa ne w spo sób per fek -
cyj ny – po sia da ły w tym zresz tą dłu gie
i owoc ne do świad cze nie. Te do świad -
cze nia NKWD sta rał się prze ka zy wać
rów nież „pol skim” adep tom sztu ki znę -
ca nia się nad więź nia mi. So wie ci,
a wła ści wie struk tu ry bez pie czeń stwa,
two rzy li ca ły sys tem za bez pie cza nia ty -
łów po su wa ją cej się Ar mii Czer wo nej
w miej sca, w któ rych gru po wa no zła pa -
nych wro gów. Przy czym, przy wkra -
cza niu na zie mie pol skie wro giem nie
by li tyl ko hi tle row cy i ich zwo len ni cy,
ale rów nież, a wła ści wie przede wszyst -
kim, przed sta wi cie le pol skie go pań stwa
pod ziem ne go z je go pod ziem ną ar mią
(AK). Sym bo lem te go jest los, ja ki spo -
tkał przy wód ców pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go – z Ko men dan tem Głów -
nym AK gen. Le opol dem Oku lic kim
i wi ce pre mie rem rzą du RP Sta ni sła wem
Jan kow skim. Wy wie zie ni do ZSRR, są -
dze ni w Mo skwie.

Sieć obo zów
Jak opi su je to Ta de usz Wol sza sys tem

so wiec kich ła grów przy fron to wych,
pod le głych Głów ne mu Za rzą do wi ds.
Jeń ców Wo jen nych i In ter no wa nych
przy NKWD, skła dał się z wie lu ty pów
pla có wek, roz miesz czo nych w róż nej
od le gło ści od li nii fron tu. 

Sieć ta kich obo zów po wsta wa ła,
w mia rę zaj mo wa nia ziem pol skich,
naj pierw na wschod nich te re nach,
gdzie prze trzy my wa no głów nie żoł nie -
rzy AK i in nych or ga ni za cji woj sko -
wych Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go.
Jed nym z ele men tów so wiec kiej po li ty -
ki pod po rząd ko wy wa nia so bie zaj mo -
wa nych ziem by ła li kwi da cja pod zie -
mia – i te mu słu ży ły: dzia łal ność
„Smiersz” (smiert’ szpio nom – ros.
śmierć szpie gom, so wiec ki kontr wy -
wiad woj sko wy) i sieć obo zów kon cen -
tra cyj nych. 

Po za obo za mi sta ły mi, ta ki mi jak
na Maj dan ku czy na Zam ku w Lu bli -
nie, So wie ci stwo rzy li tzw. obo zy wę -
drow ne, któ re wraz z prze su wa niem
się fron tu „szły” za nim. Ta kim obo -
zem był m.in. obóz NKWD w Krze śli -
nie, któ ry na stęp nie miał sie dzi bę
pod Ło dzią, a ostat nia je go lo ka li za cja
zna la zła się, we dług Wol szy, pod Po -
zna niem. Wspo mi na ny już au tor
twier dzi, że w obo zach NKWD ży cie
stra ci ło co naj mniej kil ka na ście ty się -
cy lu dzi. 

Po znać dzie je obo zów
Słyn ne są uciecz ki żoł nie rzy AK i in -

nych or ga ni za cji woj sko wych z obo zów
kon cen tra cyj nych NKWD. Naj bar dziej
zna ne są chy ba przy pad ki obo zu
w Rem ber to wie, gdzie 21 ma ja 1945 r.
od dział AK por. Wa si lew skie go „Wi -
chu ry” roz bił obóz, uwal nia jąc wie lu
prze trzy my wa nych tam żoł nie rzy pod -
zie mia. Dru gim przy kła dem ta kiej ak cji
jest uwol nie nie się gru py żoł nie rzy AK
wła sny mi si ła mi z obo zu NKWD
w Skro bo wie. Część z nich po now nie
włą czy ła się do dzia łal no ści kon spi ra -
cyj nej i wal czy ła po tem jesz cze dłu go
z ko mu ni sta mi w sze re gach od dzia łów
Zgru po wań AK, a po tem WiN mjr. Ber -
na cia ka „Or li ka”. Pi sał o tym w swo ich
książ kach Je rzy Śla ski.

Za gad nie nia zwią za ne z po zna niem
dzie jów obo zów znaj du ją cych się
pod kon tro lą NKWD przy spa rza ją hi -
sto ry kom naj wię cej pro ble mów, bo -
wiem nie dys po nu je my wła ści wie żad -
ny mi kom plet ny mi da ny mi czy do ku -
men ta mi do ty czą cy mi tych miejsc
uwię zie nia. Brak jest szcze gó ło wych
da nych na te mat ogól nej licz by uwię zio -
nych w tych miej scach od osob nie nia.
Jak pi sze cy to wa ny już Wol sza, tyl ko
dla kil ku pla có wek (np. Rem ber tów,
Skro bów, Krze ślin, To szek, Gru dziądz,
Pi ła i Ża gań) hi sto ry cy dys po nu ją
szcząt ko wy mi da ny mi na te mat licz by
uwię zio nych tam lu dzi. 

Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu 

Baraki obozu NKWD przy ul. Słonecznej w Poznaniu – stan obecny.
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Bar dzo nie wie le wie my o obo zach so -
wiec kie go NKWD usy tu owa nych na te -
re nach Wiel ko pol ski. Moż na po wie -
dzieć, że pa mięć o tych miej scach re pre -
sji so wiec kich, w świa do mo ści
hi sto rycz nej Wiel ko po lan, zu peł nie nie
funk cjo nu je. Jed ną z naj mniej zna nych,
czy też wręcz nie zna nych, „pla có wek”
re pre sji so wiec kie go sys te mu sta li now -
skie go w Po zna niu, w ostat nim okre sie
woj ny i pierw szym okre sie po jej za koń -
cze niu, jest nie wąt pli wie obóz NKWD,
któ ry znaj do wał się w 1945 r. w re jo nie
ul. Sło necz nej (w drew nia nych ba ra -
kach). W ma te ria łach BIP De le ga tu ry
Sił Zbroj nych z 1945 r. znaj du je się
wzmian ka o obo zie. „Czer wiec 1945.
Na ul. Sło necz nej w Po zna niu znaj du je
się obóz dla VD, gdzie znaj du ją się ofi -
cer.[owie] i żołn.[ie rze] AK. Niem cy
i Ukra iń cy spra wu ją nad zór. Wa run ki
okrop ne. Głód, epi de mie (ró ży i czer -
won ka) wy ży wie nie dzien ne sta no wi 15
dkg chle ba i 1/2 por cji nie kra szo nej,
wod ni stej zu py. Dn. 15 VI przy wie zio no
do obo zu wie lu więź niów po lit.[ycz -
nych] z ca łej Pol ski”. Ta krót ka wzmian -
ka, po cho dzą ca z do ku men tów pol skie -
go pod zie mia to jed na z nie wie lu in for -
ma cji, któ re po sia da my w od nie sie niu
do te go obo zu.

Obóz w Rem ber to wie, wg Śla skie go,
zo stał zli kwi do wa ny w czerw cu 1945 r.
We dług nie któ rych ba da czy i świad ków
część więź niów z te go obo zu zo sta ła
prze wie zio na do obo zu w Po zna niu.
Na je go te mat wie my bar dzo nie wie le. 

Jed nym z nie licz nych świa dectw
– wspo mnień, w któ rych znaj du je się
wzmian ka o obo zie NKWD w Po zna -
niu, są wspo mnie nia Ma rii Bie la wi ny
– żoł nie rza AK, ps. „Zie lo na Pa ni”, któ -
ra w kwiet niu 1945 r. zo sta ła aresz to wa -
na w jed nej z pod war szaw skich miej -
sco wo ści, a na stęp nie przez Mińsk Ma -
zo wiec ki i wię zie nie UB na Pra dze
przy ul. Strze lec kiej tra fi ła do obo zu

NKWD w Rem ber to wie. Po roz bi ciu
obo zu przez od dział „Wi chu ry”, Ma ria
Bie la wi na tra fi ła do obo zu NKWD
w Po zna niu. Tak to wspo mi na: „Przy -
wie zio no nas w re jon Po zna nia. Tu był
du ży obóz, li czą cy po dob no kil ka na ście
ty się cy więź niów. By li Po la cy, Niem cy,
Ro sja nie. Sze re gi ba ra ków. Du ży las lu -
dzi [...] Żad ne go kon tak tu ze świa tem
spo za dru tów kol cza stych i mu rów. Nie
by ło mo wy ani o ko re spon den cji, ani
o pacz kach od ro dzin. Roz lo ko wa no
więź niów w drew nia nych ba ra kach. Ba -
ra ki by ły tak za plu skwio ne, że nie moż -
na by ło spać. [...] W są siedz twie obo zu
za wy so kim mu rem znaj do wa ły się ko -
sza ry”. W re la cji Bie la wi ny znaj du je my
ja kieś in for ma cje, nie są one zbyt pre cy -
zyj ne, ale przy bra ku in nych i te są istot -
ne i waż ne. Wy ni ka z te go wspo mnie -
nia, że obóz był usy tu owa ny w drew nia -
nych ba ra kach i mógł po mie ścić
do kil ku na stu ty się cy więź niów.

Tecz ka IPN Po 04/3122
Po szu ku jąc in for ma cji na te mat tej

pla ców ki so wiec kiej, na tra fi łem na do -
ku ment znaj du ją cy się w za so bie ar chi -
wum IPN w Po zna niu. Jest to tecz ka za -
wie ra ją ca spis więź niów, jak wy ni ka
z in for ma cji w niej za war tej – jest to tłu -
ma cze nie do ku men tu z ję zy ka ro syj -
skie go, w czym ła two się zo rien to wać,
gdyż peł no w nim błę dów i ru sy cy -
zmów. 

Pa mię tać trze ba, że za cho wa na w ma -
te ria łach po WUBP w Po zna niu li sta
więź niów jest tyl ko frag men tem do ku -
men ta cji obo zu i więź niów, któ rzy
w nim się zna leź li. Wy da je się, że jed -
nym z ele men tów, nad któ rym na le ży się
za sta no wić, jest wiel kość i za war tość tej
li sty. Bo wiem do pie ro w tym kon tek ście
mo że to dać ob raz li czeb no ści obo zu.

Do ku ment, o któ rym mo wa, to tecz ka
opa trzo na sy gna tu rą ar chi wal ną In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej – IPN Po 04/3122

(daw na sy gna tu ra 14336/III), a za ty tu ło -
wa na „Spis aresz to wa nych Po la ków
znaj du ją cych się w spe cjal nym obo zie
nr 2 NKWD po zo sta ją cych do dys po zy -
cji WUBP w Po zna niu”. 

Jak wspo mnia łem, do ku ment ten jest
tłu ma cze niem z ję zy ka ro syj skie go, co
po wo du je, że wie le za pi sów jest nie zro -
zu mia łych – ze wzglę du na za sto so wa -
nie np. ro syj skich skró tów (jed no stek
np. „Smier szu” czy NKWD). Pod do ku -
men tem tym zna la zły się pod pi sy kil ku
człon ków za ło gi Spe cła gru nr 2
NKWD. Jest więc płk Or łow – kie row -
nik jed nost ki, lejt nant Zu jew – peł no -
moc nik oper. spec. ła grów, st. lejt nant
Do ro chow – kie row nik Od dzia łu Ra -
chun ko we go, Łu ko szyn i Grzy bow ski
– pra cow ni cy ła gru, Kier czet
– kier. I Od dzia łu Urz. Bezp. Publ.
Przy pi sow ni na zwi ska po znań skie go
ubow ca tłu macz po peł nił błąd w pi sow -
ni – cho dzi o Pio tra Kier gie ta (s. Szy -
mo na, ur. 9.03.1917 r. w Czyż nów ce
pow. Stołp ce, woj. no wo gródz kie, na ro -
do wo ści bia ło ru skiej; ab sol wen ta kur su
NKWD dla pol skich ubow ców w Kuj -
by sze wie, od lip ca 1945 r. na czel ni ka
Wydz. I WUBP w Po zna niu; zwol nio -
ne go na wła sną proś bę 31 lip ca 1946 r.).

Nie wąt pli we jest usta le nie au to ra za -
cho wa ne go do ku men tu. Pod do ku men -
tem wid nie je imię i na zwi sko tłu ma cza
– Jan Si tar ski. Brak ma te ria łów do ty -
czą cych tak or ga ni za cji, jak i ob sa dy za -
ło gi ła gru, a tak że spo sób za pi sów na -
zwisk i funk cji pod do ku men tem utrud -
nia ją iden ty fi ka cję funk cjo na riu szy,
któ rzy ten do ku ment stwo rzy li, za twier -
dzi li i pod pi sa li.

Tecz ka -do ku ment za wie ra da ne 838
więź niów te go ła gru, w tej licz bie 73
ko bie ty, głów nie zwią za ne z pol skim
pod zie miem. Wszy scy uwię zie ni
w Spe cła grze nr 2 NKWD w Po zna niu,
gdzie da ne zo sta ły po da ne, zo sta li
aresz to wa ni po mię dzy 14 li sto pa -

„Proces” żołnierzy oddziału partyzanckiego Jana Kempińskiego „Błyska” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Poznaniu, 29 kwietnia 1946 r. w świetlicy KW
MO w Poznaniu. Moment odczytania wyroku. Skład sądu: przewodniczący mjr Franciszek Szeliński, sędzia kpt. Jan Zaborowski, ppor. Edward Jęczmyk,
protokolant chor. Edward Pawlak. Dowódca oddziału Jan Kempiński został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano.
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Elż bie ta Woj cie szyk, 
OBU iAD Po znań

Nad no tec ki de ka nat czarn kow ski w wy ni ku
zmian te ry to rial nych po II woj nie świa to wej
z po gra ni cza pol sko -nie miec kie go stał się łącz ni -
kiem z tzw. zie mia mi od zy ska ny mi. Więk szość
miesz kań ców na le ża ła do Ko ścio ła rzym sko ka to -
lic kie go, uwa ża ne go przez ko mu ni stów za do -
brze zor ga ni zo wa ne go i sil ne go wro ga. Dusz pa -
ste rze czarn kow scy, mi mo że przez pro pa gan dę
so wiec ką okrzyk nię ci wro ga mi lu du, jak i wszy -
scy du chow ni cie szy li się wśród miesz kań -
ców wiel kim au to ry te tem. W trud nych la -
tach 1945–1956 sta ra li się po móc prze trwać
swym pa ra fia nom. Uspo ka ja li na stro je spo łecz -
ne, nie śli po słu gę dusz pa ster ską i słu ży li ra dą
i po mo cą w po wo jen nej od bu do wie. 
W 1946 r. dzie ka nem w Czarn ko wie

zo stał ks. An to ni Thiel. Był Wiel ko po -
la ni nem, uro dzo nym 16 stycz nia 1903 r.
w Ra co cie ko ło Ko ścia na, wy świę co -
nym w 1928 r. Pod czas II woj ny świa to -
wej zo stał wy sie dlo ny do Ge ne ral ne go
Gu ber na tor stwa, gdzie współ pra co wał
z AK. Od kwiet nia 1945 r., na po le ce nie
ku rii po znań skiej, wy ko ny wał obo wiąz -
ki ad mi ni stra to ra pa ra fii św. Ma rii Mag -
da le ny w Czarn ko wie.

Trud na po słu ga
Wy ko ny wa nie obo wiąz ków dusz pa -

ster skich nie by ło wów czas ła twe. Du -
chow ni sta ra li się wy cho wy wać dzie ci
i mło dzież w mo ral no ści chrze ści jań -
skiej, kul ty wo wać wśród miej sco we go

spo łe czeń stwa na ro do we tra dy cje i pol -
skie oby cza je. Co raz czę ściej to wła śnie
by ło przy czy ną ata ków i szy kan ze stro -
ny władz ko mu ni stycz nych. In wi gi la cja
księ dza dzie ka na i je go wi ka riu sza 
ks. Bog da na Pod ha lań skie go by ła per -
ma nent na, o czym świad czą szcze gó ło -
we spra woz da nia i mel dun ki po wia to -
we go apa ra tu re pre sji, prze cho wy wa ne
w po znań skim od dzia le IPN. UB kwa li -
fi ko wa ła księ ży ja ko ele ment po dej rza -
ny, sprzy ja ją cy nie na wist nej ko mu ni -
stom pol skiej my śli nie pod le gło ścio wej.
In for ma cje po wia to we go apa ra tu re pre -
sji do wo je wódz kie go UB w Po zna niu
na te mat dzia łal no ści dzie ka na i du -
chow nych de ka na tu czarn kow skie go
opie ra ły się na re la cjach funk cjo na riu -
szy i ra por tach taj nych współ pra cow ni -
ków, do któ rych na le żał m.in. in for ma -
tor „Mo tor ski”. Do no sy do ty czy ły zwy -
kle tre ści ka zań lub spo so bu
or ga ni zo wa nia ob cho dów świąt ko ściel -
nych i pa trio tycz nych. Uro czy sto ści te,
we dług ocen UB, mia ły za wsze cha rak -
ter en dec ki. Po dob nie oce nia no ka za nia
ks. Thie la, któ re mia ły być za wsze po li -
tycz ne. Przy go to wu jąc do ku men ty, bę -
dą ce póź niej pod sta wą aresz to wa nia,
ube cy skrzęt nie od no to wa li, że w ka za -
niu pod czas Pa ster ki 24 grud nia 1946 r.
po wie dział, że na świe cie nie bę dzie po -
ko ju, do pó ki wszy scy nie po jed na ją się
z Bo giem. Kie dy in dziej – 24 sierp -
nia 1947 r. – ostrze gał przed za le wem
ko mu ni zmu, a 11 paź dzier ni ka 1947 r.

kry ty ko wał pra cę w nie dzie le, mó wiąc,
że od bu do wu je się War sza wę i Wro cław
w dni świą tecz ne, jak by brak by ło dni
ro bo czych, że czer wo ni pra gną za bić
chrze ści jań stwo. Ape lo wał, że by zwró -
cić oczy na kul tu rę Za cho du, a nie pa -
trzeć na Wschód.

Nie bez piecz ny dla re żi mu
Po groź bach ze stro ny władz, 6 stycz -

nia 1948 r. in for mo wał wier nych, że
z je go wy po wie dzi ro bi się do no sy
do bez pie ki. Wy ja śniał, że lu dzie „nie
wie dzą, co to re ak cja, a co de mo kra cja
i nie umie ją od róż nić re ak cjo ni sty
od de mo kra ty”. 1 lu te go 1949 r. pod -
czas ka za nia ra dził, że „le piej we se lić
się w nie bie, niż tu na tej na szej zbru ka -
nej zie mi, za mi skę so cze wi cy sprze dać
się złym si łom”. 25 czerw ca 1949 r. na -
wo ły wał, „aby za ma ni fe sto wać swój ka -
to li cyzm i głę bo ką wia rę, któ rej so bie
ni gdy i ni ko mu wy drzeć nie da my”. 30
paź dzier ni ka 1949 r. pod czas ka za nia
iro ni zo wał, że „gdy by św. Jó zef cho dził
po zie mi i szu kał schro nie nia, to nie je -
den z nas by mu go nie udzie lił, a w fa -
bry kach i warsz ta tach za py ta li by go,
czy na le ży do Par tii”. 9 li sto pa da 1949 r.
ks. Thiel stwier dził, że „obec ne no we
ustro je, wy na laz ki z ma te ria li zmem
na cze le, dą żą do te go, aże by wmó wić,
iż Bo ga nie ma. Ko mu nizm, so cja lizm
i ma so ne ria dą żą do wy par cia się Bo ga
i do te go, aby prze sta no wie rzyć. Obec -
ni fi lo zo fo wie czy nią się za wiel kich,

Pod specjalnym nadzorem UB. 
Ksiądz Antoni Thiel z Czarnkowa 

da 1944 r. a 27 czerw ca 1945 r. w róż -
nych re jo nach kra ju. Jak za tem wi dać,
więk szość aresz to wa nych, któ rzy zo sta -
li umiesz cze ni w obo zie NKWD w Po -
zna niu, to oso by uję te jesz cze w cza sie
trwa nia dzia łań wo jen nych. 

Po śred nio da ne do ty czą ce oma wia ne -
go do ku men tu znaj du je my w tecz ce
oso bo wej wspo mnia ne go po wy żej por.
Kier gie ta – wów czas ofi ce ra WUBP
w Po zna niu. W tecz ce tej znaj du je się
ra port z 14 wrze śnia 1945 r., w któ rym
ma my in for ma cje po święco ne spra wie
zwią za nej z oma wia nym so wiec kim
obo zem w Po zna niu. 

Z do ku men tu te go wy ni ka, że po -
znań ski obóz NKWD nr 2 zo stał zli kwi -
do wa ny w lip cu 1945 r. W ra por cie tak
opi sy wa no prze trzy my wa nych w obo zie
„znaj do wa li się oby wa te le pol scy, któ -
rzy przy li kwi da cji te go obo zu zo sta li
prze ka za ni wła dzom pol skim. W myśl
roz po rzą dze nia M. B. P. część z nich
/189 osób/ zo sta ła zwol nio na, gdyż by li
to lu dzie o ma łym wy kształ ce niu i bez
po li tycz ne go wy ro bie nia. Na to -
miast 838 osób, na któ rych cią ży ma te -

riał ob wi nia ją cy, mia ło być od sta wio -
nych do wię zie nia w Ra wi czu”. 

Jak za tem z po wyż sze go wy ni ka, za -
cho wa ny w ar chi wum po znań skie go
Od dzia łu IPN do ku ment jest li stą prze -
ka zu ją cą więź niów prze zna czo nych
do wy wie zie nia ze Spe cła gru NKWD
nr 2 w Po zna niu do wię zie nia w Ra wi -
czu. Po wstał on ja ko efekt prze ka za nia
czę ści więź niów pol skiej bez pie ce przez
or ga na NKWD, w mo men cie li kwi da cji
obo zu w Po zna niu. Do trans por tu wspo -
mnia nych więź niów, za któ ry od po wia -
dał por. Kier giet z WUBP, wy zna czo no
kon wój skła da ją cy się ze 107 żoł nie rzy
z 14 pp KBW z por. Bur ga tem na cze le.
Zo sta li oni prze trans por to wa ni do Ra wi -
cza z 31 lip ca na 1 sierp nia 1945 r. Moż -
na więc przy jąć, że to jest da ta li kwi da -
cji Spe cła gru w Po zna niu. 

Jak do wia du je my się z cy to wa ne go już
ra por tu – spo śród tych 838 więź niów,
któ rzy prze zna cze ni by li do wię zie nia
w Ra wi czu – 39 zbie gło pod czas trans -
por tu. Z ra por tu wy ni ka, że za tę uciecz -
kę wi nę zrzu co no na do wo dzą ce go kon -
wo jem ofi ce ra KBW. W do ku men cie

znaj du je my in for ma cje o ba ła ga nie
w cza sie trans por tu, któ ry umoż li wił
uciecz kę. Pi sa no: „żoł nie rze po zwa la li
lu dziom ob cym na wcho dze nie mię dzy
więź niów, do star cza nie pa czek, roz mo -
wy i. t. d. Jest rze czą cał ko wi cie zro zu -
mia łą, że z ta kie go nie ła du mo gli sko rzy -
stać więź nio wie i pod po zo rem oso by
nie na le żą cej do trans por tu opu ścić miej -
sce po sto ju. Po nad to por. BUR GAT po -
zwo lił oso bom ob cym /krew ni lub zna jo -
mi więź niów/ na prze jazd do Ra wi cza
w od dziel nym wa go nie, a na wet mię dzy
więź nia mi. Z tej to ra cji w cza sie po sto ju
trans por tu na sta cjach żoł nie rze wy pusz -
cza li z wa go nów róż nych lu dzi, po nie -
waż tłu ma czy li, że oni nie są więź nia mi.
[...] W kon se kwen cji ta kie go lek ce wa że -
nia obo wiąz ków służ bo wych przez por.
BUR GA TA, w wię zie niu w Ra wi czu
stwier dzo no brak 39 osób z ogól nej licz -
by trans por to wa nych więź niów.”

Jak wi dać na wet ze szcząt ko wych in -
for ma cji moż na uzy skać da ne po sze rza -
ją ce na szą wie dzę o dzia ła niach
NKWD na za chod nich kre sach Rze czy -
po spo li tej.
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gdyż prze czy ta li dwie książ ki na krzyż,
ja kie goś tam Mark sa czy in ną i twier -
dzą, że są mą drzy, że oni są wszyst kim
i mo gą rzą dzić świa tem”. 15 stycz -
nia 1950 r. tłu ma czył wier nym pro blem
ślu bów cy wil nych z punk tu wi dze nia
pra wa ka no nicz ne go. Ksiądz dzie kan
Thiel, uświa da mia jąc wier nym, że bez
ślu bu ko ściel ne go nie moż na przy stę po -
wać do żad nych sa kra men tów, nie moż -
na być oj cem chrzest nym, świad kiem
na ślu bie oraz mieć po grze bu ka to lic -
kie go, stał się nie bez piecz ny dla re żi mu.
Sku tecz nie za po bie gał urzę do wej ate -
iza cji. 

Star szy re fe rent Wy dzia łu V sek -
cji V WUBP Ma rian Śron 20 li sto pa -
da 1950 r. pi sał w pod su mo wu ją cym ra -
por cie do Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa
w War sza wie, że ks. Thiel wy stę po wał
też wro go na ze bra niach or ga ni za cji ka -
to lic kich. Za bie gał o roz wój Ka to lic -
kie go Sto wa rzy sze nia Mło dzie ży Mę -
skiej i Żeń skiej i ha mo wał jej od pływ
do ko mu ni stycz ne go Związ ku Wal ki
Mło dych (ZWM), a póź niej Związ ku
Mło dzie ży Pol skiej (ZMP). Ube cy pa -
mię ta li nie chęt ną po sta wę ks. Thie la
wo bec ZMP i za kaz wno sze nia do ko -
ścio ła sztan da ru ZMP. Ksiądz Thiel
ma wiał: „do ko ścio ła wstęp ma ją sztan -
da ry tyl ko po świę co ne!”. W do ku men -
ta cji pro ce so wej przy po mnia no, że 16
grud nia 1947 r. ksiądz dzie kan „urzą -
dził, bez ze zwo le nia, przed sta wie nie
i za ba wę na sa li ob. Grodz kie go z oka -
zji przyj mo wa nia no wych człon kiń

do KSMŻ. W oko licz no ścio wym prze -
mó wie niu wzy wał do wal ki z no wo cze -
snym po gań stwem pol skim, »bo my
KSM – wal czy my o Pol skę spra wie -
dliw szą i lep szą«”. Od no to wa no też, że
pod czas jed ne go z ze brań KSM w 1948 r.
in for mo wał o aresz to wa niu swe go wi -
ka riu sza, czym wzbu dzał nie chęć mło -
dzie ży do wła dzy, a 16 lip ca 1948 r. nie
chciał uczest ni czyć w ze bra niu Ko mi te -
tu Ob cho du świę ta 22 lip ca, czym po -
twier dzał, we dług funk cjo na riu szy 
UB, swój wro gi sto su nek do no we go
sys te mu. 

Kon tro lo wa ny do koń ca
23 paź dzier ni ka 1950 r. ks. An to ni

Thiel zo stał aresz to wa ny i osa dzo ny
w wię zie niu w Po zna niu, po nie waż „sys -
te ma tycz nie i z pre me dy ta cją przy wy -
gła sza niu ka zań re li gij nych wpla tał zda -
nia o cha rak te rze po li tycz nym, na ce cho -
wa ne wro go ścią do ustro ju PRL”.
3 li sto pa da 1950 r. ofi cer śled czy WUBP
w Po zna niu chor. An drzej Ma luj dy wsz -
czął po stę po wa nie w spra wie „prze ciw -
ko Thiel An to nie mu s. An drze ja – Au -
gu sty na po dej rza ne mu o sze rze nie fał -
szy wej pro pa gan dy”. Pod czas roz pra wy
są do wej w Są dzie Wo je wódz kim w Po -
zna niu pod pro ku ra tor Sta ni sław Grą -
dzie lew ski uznał je go wi nę za cał ko wi -
cie udo wod nio ną i żą dał ka ry wię zie nia
z art. 22 de kre tu 13 czerw ca 1946 r.
o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez -
piecz nych w okre sie od bu do wy Pań stwa
Pol skie go (Dz.U. RP. nr 30, poz. 192). 

Jak wy ni ka z in nych ubec kich do no -
sów, ar cy bi skup Wa len ty Dy mek na ko -
lej nych co rocz nych kon fe ren cjach de ka -
nal nych prze ło mu lat 40. i 50. wspo mi -
nał księ ży prze by wa ją cy w wię zie niach
i ich bar dzo trud nym po ło że niu. Wy -
mie niał wśród nich tak że księ dza dzie -
ka na z Czarn ko wa, osa dzo ne go w Po -
zna niu. Do pie ro 31 grud nia 1952 r.
z ulgą po in for mo wał ze bra nych, że wię -
zie nie opu ścił ks. Thiel. 

Ksiądz An to ni Thiel, pro boszcz i dzie -
kan czarn kow ski, był pol skim du chow -
nym, któ ry do ra stał w at mos fe rze pra cy
or ga nicz nej, prze żył ra dość od zy ska nej
po po nad stu la tach nie pod le gło ści Pol -
ski, pra co wał w okre sie dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go w pa trio tycz nym śro -
do wi sku wiel ko pol skiej Na ro do wej De -
mo kra cji, a pod czas II woj ny świa to wej
współ pra co wał ze struk tu ra mi Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go. W epo ce sta li -
now skiej wal czył o chrze ści jań ski sys -
tem war to ści. Chciał uchro nić swych
pa ra fian przed la icy za cją i bra kiem pa -
trio ty zmu. W tym cza sie wie lu ta kich
jak on du chow nych zma ga ło się co -
dzien nie z na chal ną pro pa gan dą mark si -
stow ską. Wie lu też, tak jak on, przy pła -
ci ło to wię zie niem, a na wet śmier cią.
Ksiądz An to ni Thiel zo stał zwol nio ny
z wię zie nia i aż do 1980 r. był pro bosz -
czem w Czarn ko wie, gdzie zmarł
9 grud nia 1986 r. Do koń ca był kon tro -
lo wa ny nie jaw nie przez funk cjo na riu szy
apa ra tu re pre sji i oce nia ny ja ko nie prze -
jed na ny wróg PRL.

Funkcjonariusze Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Czarnkowie w 1945 r.
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Bar tosz Ku świk, 
OBEP Po znań

II woj na świa to wa by ła dla har cer stwa okre sem
nie by wa łe go he ro izmu. Okres ten przy niósł ogrom -
ne stra ty, po nie sio ne za rów no w kon spi ra cji, jak
i w otwar tej wal ce o wol ność Pol ski. Sze ro ko zna -
na i do ce nia na by ła ro la, ja ką ode gra ły Sza re Sze -
re gi w wal ce o nie pod le głość. Sza re Sze re gi sta ły
się w Pol sce or ga ni za cją le gen dar ną i w po wszech -
nej opi nii sta no wią sy no nim kon spi ra cyj ne go har -
cer stwa w ogó le, choć ten kryp to nim do ty czył har -
cer stwa mę skie go (kon spi ra cja żeń ska no si ła kryp -
to ni my „Bądź Go tów” i „Zwią zek Ko ni czyn”).
Po woj nie oczy wi ste by ło, że har cer -

stwo zy ska ło so bie ol brzy mi au to ry tet
w spo łe czeń stwie, a wśród mło dzie ży
szcze gól nie. I wła śnie z te go po wo du
zna la zło się ono w krę gu za in te re so wań
no wej wła dzy. 30 grud nia 1944 r., za rzą -
dze niem kie row ni ków re sor tów Ad mi ni -
stra cji Pu blicz nej i Oświa ty, przy wró co no
do jaw nej dzia łal no ści Zwią zek Har cer -
stwa Pol skie go. Ta naj więk sza przed wo -
jen na or ga ni za cja har cer ska mia ła od tąd
wyjść z kon spi ra cji i roz po cząć jaw ną
dzia łal ność. Za rzą dze nie z jed nej stro ny
by ło dzia ła niem ma ją cym na ce lu uchwy -
ce nie wła dzy nad spon ta nicz nie re ak ty -
wo wa ny mi dru ży na mi na wschód od Wi -
sły, a tak że zmar gi na li zo wa nie od dzia ły -
wa nia kon spi ra cyj nych władz Sza rych
Sze re gów w przy szło ści. Po cząt ko wo ko -
mu ni ści pró bo wa li prze cią gnąć har ce rzy
na swo ją stro nę me to da mi po li tycz ny mi,
kłam stwem i prze kup stwem pró bo wa no

pod po rząd ko wać so bie od bu do wu ją cy 
się ruch mło dzie żo wy. Gdy by har ce -
rze oka za li się od por ni na mo no lo gi
i PPR -owskich agi ta to rów, w od wo dzie
mie li cze kać opraw cy z UB. Po cząt ko wo
jed nak ko mu ni ści chcie li unik nąć wa rian -
tu bru tal ne go, aby nie zra żać mło dych. 

Od ro dze nie ży cia har cer skie go
W stycz niu 1945 r. ostat ni na czel nik

Sza rych Sze re gów harc mistrz Le on
Mar sza łek wy dał roz kaz o wyj ściu har -
ce rzy z kon spi ra cji. Wszę dzie, gdzie
tyl ko uda ło się oczy ścić te ren z wojsk
nie miec kich, tam od ra zu od ra dza ło się
ży cie har cer skie. Nie ina czej by ło
w Wiel ko pol sce. Szyb ko od ra dza ły się
dru ży ny, szcze py i huf ce. Już w kwiet -
niu 1945 r. utwo rzo no Wiel ko pol ską
Ra dę Har cer ską z pod harc mi strzem
Win cen tym Zy fer tem, przed wo jen nym
in struk to rem i za ra zem człon kiem
ZWM na cze le. Ra da ta wkrót ce prze -
kształ co na zo sta ła we wła dze Wiel ko -
pol skiej Cho rą gwi Har ce rzy. 

O ile od ra dza nie się dru żyn har cer -
skich nie by ło trak to wa ne przez ZWM
jak kon ku ren cja, o tyle utwo rze nie od -
ręb nych struk tur w po sta ci Ko men dy
Cho rą gwi wy wo ła ło pro te sty mło dych
ko mu ni stów. Na czel nic two ZHP przy sła -
ło na wet do Po zna nia spe cjal ną de le ga cję
w ce lu za ła go dze nia spo rów. 

Spo ry na li nii ZWM – ZHP nie tyl ko
do ty czy ły od ręb no ści har cer skiej or ga ni -
za cji od par tyj nej mło dzie żów ki, pro -

blem się gał głę biej. Od har cer stwa ocze -
ki wa no bo wiem, że sta nie się or ga ni za cją
dzie cię cą, a mło dzież bę dzie prze ka zy -
wa ła do ZWM. Po stu la ty ogra ni cze nia
wie ku har ce rzy do 16 ro ku ży cia, a na wet
do 15, by ły wy su wa ne od mo men tu roz -
po czę cia prac nad od ro dze niem po wo -
jen nym har cer stwa i zo sta ły za koń czo ne
do pie ro w chwi li fak tycz ne go wchło nię -
cia har cer stwa przez „zjed no czo ny”
Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej w 1950 r. 

Wy mia na kadr
Pod sta wo wą za sa dą od dzia ły wa nia

par tii na har cer stwo by ło wpro wa dza nie
w sze re gi in struk to rów ZHP dzia ła czy
ZWM niezwią za nych do tąd z har cer -
stwem, sta ra no się rów nież usu wać tzw.
ele ment nie pew ny. Sztan da ro wą po sta -
cią w tym przy pad ku był Alek san der
Ka miń ski, ale i w te re nie nie bra ko wa ło
ta kich przy kła dów, jak cho ciaż by 
hm. Jan Po plew ski z Po zna nia, fał szy -
wie oskar żo ny o de frau da cję pie nię dzy,
a po tem wtrą co ny do wię zie nia, gdzie
zmarł nie od zy skaw szy wol no ści. Wie -
lu, choć nie pła ci ło tak wy so kiej ce ny,
mu sia ło roz stać się z mun du rem. Kli -
nicz nym prze ja wem odej ścia od ide ałów
har cer skich niech bę dzie przy kład sióstr
Cie siel skich – dru ży no wych z Ka li sza.
Chcia ły one nadać swo im dru ży nom
imio na Eli zy Orzesz ko wej i Ada ma
Asny ka. Nie uzy ska ły jed nak ak cep ta cji
swych pro po zy cji, na to miast za pro po -
no wa no ja ko „bo ha te rów” mar szał ka

„Har cerz – wróg Pol ski Lu do wej”

Funkcjonariusze UB nie krzywdzili zwierząt – torturowali i mordowali ludzi.
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W CIENIU UB

Ro kos sow skie go oraz Do lo res Ibar ru ri
(słyn nej hisz pań skiej La Pa sio na ri).
Gdy od mó wi ły, zo sta ły ja ko ele ment
nie pew ny usu nię te ze Związ ku.

Wy mia na kadr, na cisk w szko łach,
a tak że ak cje pro pa gan do we prze ciw ko
tzw. ba den po wel li zmo wi w ZHP po wo -
do wa ły, że część mło dzie ży za czę ła two -
rzyć har cer stwo kon spi ra cyj ne. Po wsta -
wa ło one w dwóch fa lach. Pierw sza fa la
roz po czę ła się na prze ło mie lat 1947
i 1948 i zwią za na by ła wła śnie z ru go wa -
niem z ZHP nie wy god nych in struk to rów.
Dru ga zaś fa la mia ła miej sce w 1950 r.,
gdy har cer stwo wcie lo no do Związ ku
Mło dzie ży Pol skiej i nada no mu sta tus
or ga ni za cji dzie cię cej. Kon spi ra cje te
two rzy ła mło dzież, któ ra, nie chcąc
odejść z har cer stwa, nie wi dzia ła dla sie -
bie miej sca w ZMP. Or ga ni za cje te by ły
ści ga ne i li kwi do wa ne przez UB me to da -
mi rów nie bez względ ny mi, jak struk tu ry
pod zie mia nie pod le gło ścio we go czy od -
dzia ły par ty zanc kie AK czy NSZ. 

Tra gicz nie za koń czy ła się dzia łal ność
jed nej z ta kich or ga ni za cji o na zwie
„Kon spi ra cyj ny Zwią zek Mło dzie ży
Wiel ko pol skiej”. Or ga ni za cja ta wy wo -
dzi ła się ze śro do wi ska 15 Po znań skiej
Dru ży ny Har cer skiej im. Ro mu al da
Trau gut ta z Li ceum św. Ma rii Mag da le -
ny w Po zna niu. Człon ko wie or ga ni za cji
Zbi gniew Ko smow ski i Boh dan Dy bi -
zbań ski do ko na li za bój stwa, jak są dzi li,
kon fi den ta UB. Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy w Po zna niu ska zał ich na ka rę śmier -
ci, któ rą wy ko na no 15 lu te go 1947 r.

Łącz nie w ów cze snym wo je wódz twie
po znań skim na prze ło mie lat 40. i 50.
dzia ła ło ok. 30 or ga ni za cji, jak to okre -
śla li funk cjo na riu sze UB, „o za bar wie -
niu har cer skim”, sku pia ją cych ok. 300
człon ków (na ogól ną licz bę 98 nie le gal -
nych or ga ni za cji mło dzie żo wych, sku -
pia ją cych ok. 900 człon ków), tak
więc 1/3 mło dzie żo wej kon spi ra cji
w Wiel ko pol sce sta no wi li har ce rze.

Ko mu ni ści, li kwi du jąc fak tycz nie
Zwią zek Har cer stwa Pol skie go, po -
twier dzi li te zę, że har cer stwa nie uda ło
im się po li tycz nie opa no wać od we -
wnątrz. Za my ka jąc na sto lat ków w wię -
zie niach i obo zach, da li zaś po kaz wła -
ści we go so bie śle pe go ter ro ru. 

Bez kar ność UB w ter ro ry zo wa niu lud no ści cza sa mi koń czy ła się spo tka niem z pod zie miem i wy ko na -
niem wy ro ku śmier ci.


