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O WYROKACH �MIERCI W STANIE PRAWIE WOJENNYM
(O ¯O£NIERZACH WOJSKA POLSKIEGO SKAZANYCH NA �MIERÆ

ZA PRÓBY UCIECZKI NA ZACHÓD)

�Zimna wojna�, która toczy³a siê w pierwszym dziesiêcioleciu po zakoñczeniu
II wojny �wiatowej, mia³a tak¿e swoje ofiary �miertelne. ¯elazna kurtyna, jesz-
cze przed wzniesieniem muru berliñskiego w 1961 r., by³a realn¹ przeszkod¹
w komunikowaniu siê ludzi miêdzy pañstwami demokratycznymi a blokiem pañstw
zdominowanym przez ZSRR. Prowadzone w tym bloku, równie¿ w Polsce,
przygotowania wojenne, wzmo¿one po wybuchu wojny koreañskiej w 1950 r., mia³y
nastêpstwa nie tylko ekonomiczne (wzrost wydatków na zbrojenie), ale i polityczne
(intensyfikacja represji policyjnych). Psychoza wojenna czy niemal wojenna owo-
cowa³a praktyk¹ s¹downicz¹ wobec � tu ilustrowanej � dezercji z wojska, de-
zercji w³a�ciwej wojsku w ka¿dym czasie i w ka¿dym ustroju. Tu dezercja, która
³¹czy³a siê z chêci¹ opuszczenia kraju, gdzie panowa³a i bieda, i terror by³a nazy-
wana zdrad¹ ojczyzny.

Je�li zrozumia³e czy wrêcz zasadne jest ferowanie wyroków �mierci wobec
¿o³nierzy opuszczaj¹cych swych walcz¹cych towarzyszy broni w warunkach praw-
dziwej wojny, to wyroki �mierci za dezercjê w warunkach pokoju, musz¹ budziæ
zgrozê i przera¿enie.

Chcê opowiedzieæ o trzech wydarzeniach, których istotn¹ dokumentacjê sta-
nowi¹ trzy rozkazy z 1951 i 1952 r. marsza³ka radzieckiego i polskiego Konstan-
tego Rokossowskiego, wówczas ministra obrony narodowej RP (i cz³onka Biura
Politycznego KC PZPR, wkrótce tak¿e wiceprezesa Rady Ministrów PRL). Ich
teksty znajduj¹ siê w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW), Biuro Prawne
MON, sygn. 1631/78/14 i 16.

ROZKAZ PIERWSZY. Jego bohaterem jest urodzony w 1929 r. Aleksander
Wzorek, syn hutnika z Zag³êbia D¹browskiego, pracuj¹cy od 15 roku ¿ycia. Mia³
on w 1951 r. za sob¹ dzia³alno�æ konspiracyjn¹: w styczniu 1944 r. wst¹pi³ do
oddzia³u AK �¯bika�, kontynuowa³ dzia³alno�æ konspiracyjn¹ i po wyzwoleniu kraju
spod okupacji niemieckiej. Aresztowany w kwietniu 1946 r. wyrokiem Wojsko-
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wego S¹du Rejonowego w Poznaniu z 3 sierpnia 1946 r. zosta³ skazany na 10 lat
wiêzienia (mia³ wówczas lat 17). W zwi¹zku z amnesti¹ z 1947 r. zwolniony zo-
sta³ z wiêzienia w kwietniu 1950 r. Przez parê miesiêcy pracowa³, w listopadzie
1950 r. powo³ano go do wojska, s³u¿y³ w 3 Batalionie Budowlanym. Zdezertero-
wa³ 7 kwietnia 1951 r. Cztery dni pó�niej dokona³ nieudanego napadu na kasê
dworcow¹ w Go³onogu. W wyniku po�cigu zosta³ 12 kwietnia 1951 r. zatrzyma-
ny przez funkcjonariuszy urzêdu bezpieczeñstwa publicznego. Wyrokiem Wojsko-
wego S¹du Okrêgu I (Okrêg Warszawa � szefem S¹du by³ podpu³kownik Julian
Gemborek, odkomenderowany z Armii Czerwonej) z 23 lipca 1951 r. Wzorek zosta³
skazany na karê �mierci. Zgodnie z przyjêt¹ procedur¹ naczelny prokurator woj-
skowy pu³kownik Stanis³aw Zarakowski przes³a³ 22 pa�dziernika 1951 r. wniosek
do prezydenta RP Boles³awa Bieruta z konkluzj¹: nie zas³uguje na u³askawienie.
Na wniosku marsza³ek Rokossowski napisa³: zgadzam siê. Decyzj¹ z 9 listopada
1951 r. Bierut stwierdzi³, ¿e nie skorzysta z prawa ³aski. Wyrok na Wzorku wy-
konano.

ROZKAZ DRUGI. 23 grudnia 1951 r. o�miu saperów z 19 Batalionu Sape-
rów stacjonuj¹cego w Uniestach nad morzem, opu�ci³o sw¹ jednostkê. Na pon-
tonie wyp³ynêli w morze. 24 grudnia na wodach poza sfer¹ wód terytorialnych,
12 kilometrów od brzegu Polski zostali zatrzymani przez ¿o³nierzy Wojsk Ochro-
ny Pogranicza. Ju¿ 23 stycznia 1952 r. Wojskowy S¹d Okrêgu II (Okrêg Pomo-
rze � szefem S¹du by³ pu³kownik Piotr Parzeniecki z Armii Czerwonej) na sesji
wyjazdowej w Koszalinie skaza³ czterech z o�miu oskar¿onych na karê �mierci,
pozostali czterej otrzymali wyroki od 10 do 15 lat wiêzienia. Rokossowski, nie
czekaj¹c na ostateczn¹ decyzjê, poinformowa³ wojsko o zapad³ych wyrokach.
Najbardziej zagro¿ony by³ dowódca zbieg³ej dru¿yny, kapral Tadeusz Pluciñski,
urodzony w 1928 r., pochodz¹cy z rodziny ch³opskiej zamieszka³ej w gminie Ra-
towo w powiecie miñskim. Pluciñski w li�cie do Bieruta z wiêzienia 27 stycznia
1952 r. napisa³: �Chêæ dezercji za granicê zrodzi³a siê u mnie na podstawie czy-
tania ksi¹¿ek wydania kapitalistycznego, które (!) obrazowa³o hulaszcze i gang-
sterskie ¿ycie »cywilizacji« [cudzys³ów orygina³u � A.K.] amerykañskiej, jak rów-
nie¿ i to, ¿e by³em wychowany w otoczeniu drobnomieszczañskim, które ujemnie
wp³ynê³o na kszta³towanie siê �wiadomo�ci politycznej. My�l ucieczki za granicê
zrodzi³a siê równie¿ na bazie bania siê trudno�ci, na jakie napotyka nasze pañ-
stwo w budowaniu socjalizmu�. I tu procedura by³a taka sama. Pu³kownik Zara-
kowski wnioskowa³ o nieskorzystanie przez prezydenta z prawa ³aski, marsza³ek
Rokossowski z tym siê zgadza³. Ostatecznie 30 kwietnia 1952 r. Bierut podj¹³
decyzjê: wobec Pluciñskiego nie skorzysta³ z prawa ³aski, szeregowca S³awikow-
skiego (cz³onka PZPR) skazano na do¿ywocie, dwóm pozosta³ym karê �mierci
zamieniono na kary po 15 lat wiêzienia. Wyrok na Pluciñskim wykonano.

ROZKAZ TRZECI. Trzej ¿o³nierze ze 114 Pu³ku Artylerii Lekkiej zdezerte-
rowali 7 kwietnia 1952 r. Uda³o im siê przekroczyæ granicê polsko-czechos³owack¹.
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11 kwietnia dokonali próby zrabowania motocykla, którym chcieli dojechaæ do
granicy z RFN. 12 kwietnia zostali zatrzymani przez czechos³owack¹ s³u¿bê bez-
pieczeñstwa, a nastêpnie przekazani stronie polskiej. Wyrokiem z 12 maja 1952 r.
23-letni Mieczys³aw ¯aczkowski i Edward ¯uk oraz 22-letni Zdzis³aw Koz³owski
zostali przez Wojskowy S¹d Okrêgu IV (�l¹sk we Wroc³awiu � szefem S¹du by³
pu³kownik Stefan Piekarski z Armii Czerwonej) skazani na karê �mierci. We
wniosku do prezydenta RP znalaz³o siê m.in. sformu³owanie dotycz¹ce ¯aczkow-
skiego, i¿ by³ �negatywnie ustosunkowany do ZSRR i ustroju Pañstwa Polskie-
go�. 13 czerwca 1952 r. Zarakowski przes³a³ zaakceptowan¹ i w tym wypadku
przez Rokossowskiego opiniê, ¿e �skazani na u³askawienie nie zas³uguj¹�. Doda³
przy tym: �Przemawiaj¹ za tym równie¿ wzglêdy prewencji ogólnej�. 30 czerw-
ca tr. zapad³a decyzja Bieruta. I choæ waha³ siê w sprawie Koz³owskiego � naj-
pierw uzna³, ¿e nale¿y go skazaæ na do¿ywocie, przekre�li³ to jednak i napisa³: nie
skorzystam z prawa ³aski � w tej sprawie zapad³y trzy wyroki �mierci, trzech
m³odych ludzi stracono.

W tym te¿ okresie próbowa³o zbiec za granicê do Szwecji dwóch ¿o³nierzy
WOP. Rozkaz nr 040 ministra bezpieczeñstwa publicznego Stanis³awa Radkie-
wicza (jemu wówczas podlega³y Wojska Ochrony Pogranicza) z 14 grudnia 1951 r.
informowa³ o ich rozstrzelaniu. Jak dot¹d nie s¹ znane historykom szczegó³y tej
sprawy.

Odnotowaæ wypada, ¿e zarówno wcze�niej, jak i pó�niej w zbiorze tajnych
rozkazów ministra obrony narodowej nie znalaz³y siê rozkazy dotycz¹ce ucieczek
¿o³nierzy wojsk l¹dowych.

1

MINISTER OBRONY NARODOWEJ       Warszawa, dnia 3 grudnia 1951 r.

Tajne
Egz. nr 1

Rozkaz nr 0123/MON
Z Jednostki Wojskowej 1506 zdezerterowa³ z zabran¹ broni¹ szer. WZOREK

Aleksander z zamiarem przedostania siê do Zachodnich Niemiec i wst¹pienia do
armii amerykañskiej.

Realizuj¹c swój niecny zamiar szer. Wzorek usi³owa³ obrabowaæ kasê kolejo-
w¹, a w trakcie czego zrani³ dwóch funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa.

Szer. Wzorek okaza³ siê zdecydowanym wrogiem Ojczyzny � Polski Ludo-
wej, wrogiem narodu, który w ofiarnym wysi³ku buduje socjalizm � ustrój szczê-
�liwo�ci tera�niejszych i przysz³ych pokoleñ.
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Szer. Wzorek dopu�ci³ siê najciê¿szej zbrodni przeciwko Ojczy�nie � zamiast
byæ obroñc¹ Polski Ludowej przed zakusami imperializmu amerykañskiego, do-
pu�ci³ siê zdrady Ojczyzny i postanowi³ z Ni¹ walczyæ i oddaæ siê na us³ugi wro-
gów.

Czynami swoimi szer. Wzorek wykaza³, ¿e nie jest i nie mo¿e byæ cz³onkiem
naszego narodu. W narodzie naszym nie ma miejsca dla zdrajców.

Wojskowy S¹d Okrêgowy w Warszawie skaza³ szer. WZOREK Aleksandra
na karê �mierci.

Wyrok zosta³ wykonany dnia 19 listopada 1951 r.
R o z k a z u j ê:
tre�æ niniejszego rozkazu podaæ do wiadomo�ci wszystkim ¿o³nierzom Wojska

Polskiego.
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Konstanty ROKOSSOWSKI1

Marsza³ek Polski
Pieczêæ I okr¹g³a z god³em Pañstwa
i napisem: MINISTER OBRONY
NARODOWEJ

Pieczêæ II: DRUKARNIA SZTABU GENERALNEGO
Wp³ynê³o dnia 3 XII 1951
Ks. zam 36
Nak³ad 1100 egz.
Na odwrocie adnotacja: Odbito dodatkowo
od nr � � 1101.
Rozprowadzono wg rozdzielnika Dziennika Rozkazów Tajnych MON

CAW, Biuro Prawne MON, sygn. 1631/78/14.

2

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ    Warszawa, dnia 29 stycznia 1952 r.

Tajne
Egz. nr 1

Rozkaz nr 09/MON
W Jednostce Wojskowej nr 1887 zdarzy³ siê ostatnio wypadek zbiorowej de-

zercji z broni¹ w rêku i zamierzonej ucieczki zagranicê (!) o�miu ¿o³nierzy.
Pe³ni¹cy w tej jednostce s³u¿bê kpr. PLUCIÑSKI Tadeusz jako dowódca

dru¿yny zorganizowa³ saperów: KARBOWIAKA Eugeniusza, PIWOWARCZY-
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KA Andrzeja, S£AWIKOWSKIEGO Ryszarda, JANOWSKIEGO Witolda,
KASI£OWSKIEGO Edmunda, CZEKAJA Wiktora i KWOKÊ Jana � w celu
przedostania siê do pañstw imperialistycznych i oddania siê na ich us³ugi.

Dziêki czujno�ci ¿o³nierzy Ludowego Wojska � zdrajcy zostali ujêci i oddani
pod s¹d.

Za dopuszczenie siê najciê¿szej zbrodni wobec Ojczyzny, za z³amanie przy-
siêgi z³o¿onej na wierno�æ Polsce Ludowej, na zdradê narodu � Wojskowy S¹d
Okrêgowy II wyrokiem z dnia 23 stycznia 1952 r. s k a z a ³:

1. kapr. PLUCIÑSKIEGO Tadeusza � na karê �mierci,
2. sap. KARBOWIAKA Eugeniusza � na karê �mierci,
3. sap. PIWOWARCZYKA Andrzeja � na karê �mierci,
4. sap. S£AWIKOWSKIEGO Ryszarda � na karê �mierci,
5. sap. JANOWSKIEGO Witolda � na 15 lat wiêzienia,
6. sap. KASI£OWSKIEGO Edmunda � na 12 lat wiêzienia,
7. sap. CZEKAJA Wiktora � na 12 lat wiêzienia,
8. sap. KWOKÊ Jana � na 10 lat wiêzienia.
R o z k a z u j ê
tre�æ niniejszego rozkazu podaæ do wiadomo�ci wszystkich ¿o³nierzy Wojska

Polskiego.
MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Konstanty ROKOSSOWSKI
Marsza³ek Polski

Na tek�cie pieczêæ okr¹g³a z god³em
Pañstwa i napisem: MINISTER OBRONY
NARODOWEJ
Do tekstu oryginalnego do³¹czono tekst
drukowany na którym adnotacja: Od-
bito i rozprowadzono wg rozdzielnika
Dziennika Rozkazów Tajnych MON.

CAW, Biuro Prawne MON, sygn. 1631/78/16.
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3

(god³o Pañstwa)                                      Warszawa, dnia 9 lipca 1952 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Tajne

Egz. nr 1

Rozkaz nr 069/MON
w sprawie skazania za zdradê ojczyzny

Kanonierzy ¯ACZKOWSKI Mieczys³aw, KOZ£OWSKI Zdzis³aw i ¯UK
Edward � wszyscy z Jednostki Wojskowej 4200, ulegaj¹c wp³ywom propagandy
wrogów Polski Ludowej, porozumieli siê ze sob¹ celem zdrady Ojczyzny przez
ucieczkê do pañstw imperialistycznych.

W dniu 7 kwietnia 1952 r. urzeczywistnili swój haniebny zamiar, opu�cili jed-
nostkê, zabieraj¹c dwa karabiny oraz 45 naboi i w nocy przedarli siê na teren
Czechos³owacji, zamierzaj¹c pój�æ dalej na zachód.

Na terenie Czechos³owacji zdrajcy z broni¹ w rêku dokonali rabunku na szkodê
obywatela czeskiego i usi³owali dokonaæ zabójstwa.

Dziêki czujno�ci organów bezpieczeñstwa bratniej Republiki Czechos³owac-
kiej � zdrajcy zostali ujêci i przekazani do os¹dzenia w³adzom Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej.

Za dopuszczenie siê najciê¿szej zbrodni przeciw Ojczy�nie, za z³amanie przy-
siêgi wojskowej z³o¿onej na wierno�æ Polsce Ludowej � zdrajców dosiêg³a kara,
na jak¹ przez swój haniebny czyn zas³u¿yli.

Wojskowy S¹d Okrêgowy IV wyrokiem z dnia 12 maja 1952 r. skaza³ ¯ACZ-
KOWSKIEGO Mieczys³awa, KOZ£OWSKIEGO Zdzis³awa i ¯UKA Edwarda
na karê �mierci.

Wyrok zosta³ wykonany w dniu 9 lipca 1952 r. Skazani zostali rozstrzelani.
R o z k a z u j ê:
rozkaz niniejszy przeczytaæ we wszystkich pododdzia³ach.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Konstanty ROKOSSOWSKI

Marsza³ek Polski
Na tek�cie pieczêæ okr¹g³a
z god³em Pañstwa i napisem:
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Na odwrocie adnotacja I maszynowa:
Odbito 3 egz.
Egz. 1�2 � Gab. MON
Egz. 3 � Naczelna Prokuratura Wojskowa
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Wyk. Naczelny Prokurator Wojskowy
Adnotacja II odrêczna:
Dobito dodatkowo nr egz. 4-1215 i rozprowadzono
wg rozdzielnika znajduj¹cego siê
w ksiêdze ewidencyjnej rozkazów tajnych str. 88 i nastêpne
(podpis nieczytelny) 15.07.52
Adnotacja III odrêczna:
Dodatkowo odbito dla jednostek WOP
400 egz. od nr 1216�1615 patrz nr wchodz¹cy 01893
(podpis nieczytelny) 18.VIII.52

CAW, Biuro Prawne MON, sygn. 1631/78/16.

1 Tu i w dwóch pozosta³ych rozkazach tak¿e podpis odrêczny.
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