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ARG H IW U5

S^lwan^jEeodorJąta^ięwicz -_dane_biograficzne_. Elih*- ?<■ ■«> -e)
~poz... w *  y y

Urodzony dnia 3*H 1895 r. w Skórnikach pow. Radom. //f/
Rodzice: Konstanty i Konstancja, z Brzostków Stankiewiczowie. ' ĵj
W 1915 roku ukończył VII klasową Szkołę Techniczną w Żyrardowie,

Wy dz i ał M e cli ani c zny.
W 1916 roku, jako podchorąży wojsk rosyjskich, zawarł w Kałudze ślub

z Zofią Butlerówną
W okresie 19.17-1919 r.pracuje w instytucjach wojskowych rosyjskich

oraz należy wraz z żoną do Polskiej Organizacji 
Wojskowej na terenie Białorusi, gdzie bierze czyr 
ny udział w przeprowadzanych akcjach dywersyjnyct 
/bliższych dat i szczegółów brak/.

W 1919 roku przedostaje się wraz z żoną na teren Państwa Polskiego
i wstępuje do regularnej Armii Polskiej.

W okresie 1919-1921 r. jest zatrudniony w Centralnych Zakładach Wojsk
Łączności w Warszawie.

¥/ roku 1921 zostaje zdemobilizowany, przechodzi do rezerwy w stopniu
porucznika, podejmuje różne doraźne prace zarob
kowe.

W roku 1923 przenosi się wraz z rodziną do Torunia, gdzie rozpoczyna
pracę w miejskim przedsiębiorstwie "Elektrownia, 
Gazownia, Tramwaje"; pracuje tam do połowy 1926r.

W okresie 1926-1929 r.podejmuje różne prace techniczne w instytucjach
wojskowych, m.in. w ''Warsztatach Amunicyjnych 
nr 3 ." w Toruniu.

W okresie 1929-1939 r. pracuje jako likwidator budowlany w "Pomorskim
Stowarzyszeniu Ubezpieczeń” przekształconym w 
1931 r. w "Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w Pozna
niu - Oddział w Toruniu"

W okresie 1.IX 1939-
-3 1 . 1 194-5 r.- zostaje powołany do wojska, biey^e udział w

kampanii wrześniowej, zostaje ranny w bitwie pod 
Kutnem. Po opuszczeniu szpitala wraca do Torunia, 
pozostaje Polakiem, zostaje skierowany do pracy 
w niemieckich firmach budowlanych; należy równo
cześnie do Z.W.Z. skąd oddelegowany zostaje doAK.

W okresie 1.II -
-25.XI 194-5 r. organizuje Milicję Obywatelską na terenie m.

Torunia, następnie pełni funkcję kierownika Wydz. 
Wojskowego w M.R.N. w Toruniu.

i okresie 25 .XI 194-5 -
25.XI 1950 - zostaje aresztowany, skazany wyrokiem sądowym 

za przynleżność dc AK na 10 lat więzienia; karę 
zmniejszoną do lat 5 przez amnestię odbywa w wię
zieniu we Wronkach.

W okresie 1951-1961 pracuje w charakterze magazyniera w Spółdzielni
P.L.i Art. "Rzut", a po jej rozbranżowieniu, w 
Spółdz. "1Maj" we Włocławku, Oddp. w Toruniu.

W okresie 1961-1969 - emerytura; zmarł dnia. b.?I 1969 r.
Dane uzupełniające:

W okresie 1940-1 1945, w bliżej nieznanym czasie przechodzi z podziem
nej służby administracyjnej*-do pracy w AK,gdzie 
do września 194-4 r. pełni funkcję komendanta 
dzielnicy Toruń-Mokre, a od września 1944 do chwi 
li wyzwolenia, funkcję komendanta garnizonu Toruń Pseudonimy: "Mogiła", "Butler". 4



Za działalność do 1919 r. /okres POW/ został odznaczony dwukrotnym
Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Niepodleg
łości z Mieczami.

Za działalność w okresie okupacji został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Armii Kryjo- 
wej.

Wniosku o rehabilitację do Władz PRL nie składał uważając, że nie ma
się z czego rehabilitować.

W związku też z powyższym do żadnej organizacji kombatanckiej nie
należał.

Powyższe zestawienie danych biograficznych 
sporządził na podstawie posiadanych notatek 
i dokumentów - syn wyżej wymienionego -

Toruń, dnia 10.VII 19
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA P. ?. W. 
przy WOJSKOWYM BIUliZE HiST.
Nr. 2 76-651X 1..... 1119.6

W .a r s z a ic a .  d a . 1 . 8  •  X « . 1 ..9 3 - 3  I* «r.

r.r:ł z uch o

Z A Ś W I A D C Z E N I E
Komisji kwalifikacyjnej Polskiej Organizacji Wojsk, przy Wojskowym Biurze Historycznym.

Niniejszym zaświadcza się, że b. ob.........S  ...... fo.XX*WAN................

pseudonim ...K a & illi.e rcZ .a k ..................  urodzony dn. .........lu t.ag.0 ............1.895 r - ............ -

syn K pnstąn tego....i...K on s.t.anc j i  zamieszkały w .... T o.ru n i.u .........................................

był czynnym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Iili.nskru. L i"t6 WS1-113. .............

od dn ia......23 ....ma ja ... 1.918.. r . ................. do dnia............. l . . l ip .c .a ......19.1.9. . .r . .- ..............

Podpisy;

Główna Drukarnia Wojskowa 1937 r. — Nr 3664 — 20.000. 8
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R Z E C Z P O SP O L IT A  P O LSK A  
M IN ISTER SPR A W IED LIW O ŚC I 

PROKURATOR GENERALNY

Ti5Utj’

Nr DSU RN 18 3 / 8 9 Warszawa, 1990-10'<££

\ ■

S Ą D  N A J W Y Ż S Z Y  
I Z B A  K A R N A  
W a r s 2 a w a

R E W I Z J A  N A D Z W Y C Z A J N  fi

od wyroku Wojskowego Sędu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 
22.VI. 1946 r., R 176/46 i częściowo zmieniającego ten wyrok 
postanowienia Najwyższego Sędu Wojskowego w Warszawie z dnia 
6.IX.1946 c . , R 2414/46 oraz od prawomocnego wyroku Wojskowego 
Sgdu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 18.II.1947 r., R 617/46 
w sprawie przeciwko SylwanoWi Stankiewiczowi, Janowi Strump- 
fowi, Kazimierzowi Kozianowskiemu, Adamowi Wojtczakowi, Zbig
niewowi Wojtczakowi, Zoriii Billewicz, Mieczysławowi Bagiń
skiemu, Piotrowi Jaźwieckiemu, Janowi Daszkiewiczowi, Stefa
nowi Wardeńskiemu, Ignacemu Joachimiakowi, Stanisławowi Kosio
rowi, Bolesławowi Rumińskiemu, Józefowi Gadomskiemu, Ludwi
kowi Polniaszkowi, Tadeuszowi Zalewskiemu i Zbigniewowi Stan
kiewiczowi oskarżonym o przestępstwa z art. 1 dekretu PKWN 
z dnia 30.X.1944 r. o ochronie Państwa /Dz.U. Nr 10 poz.50/, 
art. 1 1  w/vdekretu oraz z art. 95 i 159 § 1 i 2 KKWP.
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Na podstawie art. 462-464 i 468 kpk 

z a s k a r ż a m  

powyższe orzeczenia w całości na korzyść wszystkich oskarżonych

Powołując się na przepisy art. 376 § 1 i 2, 337 pkt 1
i 386 3 2 kpk

z o  r z u c a m

1. obrazę art. 1 i 11 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwo
lenia Narodowego z dnia 30.X.1944 r. o ochronie Państwa /Dz.
U. Nr 10 poz.50/ przez niesłuszne przyjęcie, że wyżej wskazani 
oskarżeni dopuścili się przestępstwa założenia lub uczestnicze
nia w związku mającym na celu obalenie demokratycznego ustro
ju Państwa Polskiego bącż udziwlani-j do tego pomocy albo za
niechania zawiadomienia o tym organów powołanych do ścigania, 
podczas gdy w rzeczywistości faktyczna działalność oskarżonych 
polegała wyłącznie na ustnym i pisemnym prezentowaniu i kolpor
towaniu swoich ocen krytycznych w stosunku do ówczesnego 
ustroju i władz pQlitycznych w kraju oraz jego sojuszów z in
nymi państwami a takie działania nie podlegało obowiązkowi 
doniesienia o nim władzy

2. obrazę ort. 7 KIC.7P przaz niesłuszne uznanie że czyn 
Zbigniewa Stankiewicza zakwalifik0wany jako przestępstwo
z art. 159 KK.7P zawiera w sobie znaczne społeczne niebezpie
czeństwo i wynikła z niego znaczno szk0da, podczas gdy udzie
lanie informacji o st0sunkach panujących w Urzędzie 3ezpie- 
czeństwa w Aleksandrowie Kujawskim bez jakichkolwiek tego ne
gatywnych skutków przy jednoczesnym braku u oskarżonego, złej 
woli co do sposobu wykorzystania tej informacji powinny skut
kować przyjęcie, iż czyn ten stanowi przypadek mniejszej wagi,
o którym mowa w tym przepisie
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i w n o s z ę

o zmianę zaskarżonych orzeczeń przez

1/ upiewinnienie SyIwana Stankiewicza, Jana Strumpfa, 
Kazimierza Kozianowskiego, Adama Wojtczaka, Zbigniewa Wojtcza
ka, Zofii Billewicz, Móeczysława Bagińskiego, Jana Daszkie
wicza, Stefana Wardeńskiego, Stanisława Kosiora, Tadeusza Za
lewskiego i Zbigniewa Stankiewicza od zarzuconych im przes
tępstw z art. 1 dekretu PKWN z dnia 30.X.1944 r. o ochronie 
Państwa /Dz.U. Nr 10 poz.50/, a Piotra Jaźwieckiego, Ignacego 
Joachimiaka, Bolesława Rumińskiego, Józefa Gadomskiego i Lud
wika Polniaszka od zarzuconych im przestępstw z art. 11 w/w 
dekretu PKWN Z dnia 30.X .1944 r.

2/ o uchylenie wyroku Wojskowego Sędu Rejonowego w Byd
goszczy z dnia 18.11.1947 r., R 617/46 w części aotyczęcej 
przestępstwa z art. 159 j 1 i 2 KKWP i umorzenie postępowa
nia karnego przeciwko Zbigniewowi Stankiewiczowi o ten czyn 
na podstawie art. 1 1  pkt 2 kpk w zw. z art. 25 j 1 kk i art.

2 § 1 kk.

U z  a s a d n i e n i e

I. Wojskowy Sęd Rejonowy w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 
22.VI. 1946 r., R 175/46 uznał oskarżonych

1/ Sylwana Stankiewicza 
2/ Jana Strumpfa
3/1Kazimierza Kozianowskieoo
V Adama Wojtczaka
V Zbigniewa 'Wojtczaka

Mieczysława Bagińskiego
7/ Jana Daszkiewicza
8/ Stefana Wardeńskiego
9/ Ignacego Joachimiaka
10/ Stanisława Kosiora

12
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1 1 / Ludwika Polniaszka*.
1 2/ Tadeusza Zalewskiego
13/ Zofię Billewicz
14/ Bolesława Rumińskiego
15/ Zbigniewa Stankiewicza

23 winnych przestępstwa z art. 1 dekretu PK'.7N z dnia 30.X.1944 i 
/Dz.U. Nr 10 poz.50/ polegającego na tym, że po oswobodzeniu 
Torunia i Aleksandrowa Kujawskiego tj . od kwietnia i maja 
19.45 r. aż do Chwili ich zatrzymania brali udział w nielegal
nej organizacji AK tj. w związku nającym na celu obalenie de
mokratycznego ustroju Państwa Polskiego, gdyż S. Stankiewic2 
pełnił funkcję komendanta garnizonu AK Toruń i zajmował się 
wydawaniem drukowanej . na powielaczu nielegalnej gazetki "Głos 
Prawdy" oraz kolportowaniem jej między członkami AK tego gar
nizonu a nadto dostarczał ją do Lipna i Aleksandrowa Kujaw
skiego, przy czym gazetka ta zawierała artykuły antypaństwowe 
i występujące przeciwko sojuszowi Polski z ZSRR oraz sporzą
dził w dniu 19.X. 1945 r. listy awansowe dla podległych mu 
członków;
3. Strumpf pQnownie nawią2ał kontakt ze swoimi przełożonymi 
z AK otrzymując od nich w c2erwcu i wrzaśniu egzemplar2e nie
legalnej gazetki "Głos Prawdy" ;
K. Kozianowski ponownie nawiązał kontakt ze swymi przełożonymi 
z AK i otrzymał od S. Stankiewicza w czerwcu lub lipcu 1945 r. 
w sumie pięć egzemplarzy nielegalnej gazetki "Głos Prawdy", 
z których dwa wręczył swoim podkomendnym Daszkiewiczowi i Że
browskiemu a następnie polecił hv sporządzenie list awansowych 
członków, które wręczył z kolei Stankiewiczowi;
A .7o j t czak przyjął w lj_pcu 1945 r. na przechowanie powielacz 
i zezwolił na drukowania na nim nielegalnej bibuły;
Z. .7ojtczak w sierpniu 1945 r. brał udział w powielaniu 4 na
kładów "Głosu Prawdy" i przotrzymywał w domu swoich rodziców 
powielacz;
t-i« Bagiński objął stanowisko redaktora niejegalnej gazetki 
"Głos Prawdy", redagując łącznie pięć jej numerów, z których

13
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cztery zostały rozkolportowana zaś ostatni numer zredagowany
został we wrześniu 1945 r. a wszystkie zawierały artykuły
antypaństwowe i nawołujące do zerwania sojuszu ze Związkiem
Radzieckim; / * /
3. Daszkiewicz w lipcu lub sierpniu 1945 r. otrzymał od swo- 
jego przełożonego Kozianowskiego dwa egzemplarze nielegalnej 
gazetki "Głos Prawdy" oraz na jego polecenie sporządził i dos
tarczył mu we wrześniu lub październiku 1945 r. listy personal 
no-awan,sowe podległych mu członków ;
S. U/ardeński "ponownie przystąpił do organizacji AK przez 
Uściśnięcie dłoni Stankiewicza podkreślając fakt.że obowią
zuje go przysięga złożona na wierność AK z czasów okupacji", 
pełnił funkcję blokowego na -przedmieściu Oakubskim w Toruniu 
oraz otrzymał w sierpniu lub wrześniu 1945 r. nielegalną ga
zetkę "Głos Prawdy" ;
0. Ooachimiak otrzymał w czerwcu dwa egzemplarze "Głosu Prawdy 
które podał innym i sporządził na polecenie listę podległych 
mu członków AK; -
S . Kosior we wrześniu 1945 r. otrzymał i brał udział w powie
laniu gazetki "Głos Prawdy" a nadto przechowywał 7 matryc 
zawierających treść nakładu "Głosu Prawdy";
Z.Polniaczek podkreślił swoją przynależność do AK w rozmowie 
z jej członkiem Dowelskim, któremu podał rękę i oświadczył, 
że nadal należy do ,->!< i mimo, że pełnił jednocześnie funkcję 
zastępcy komendanta MO w Toruniu nie ujawnił przełożonej 
władzy o istnieniu na terenie Torunia nielegalnej organizacji 
Al< ;

T. Zalewski nie zerwał łączności z AK p3łniąc w niej nadal 
funkcję komendanta na miasto Aleksandrów. Kujawski i polecając 
podwładnym sporządzenie wywiadu co do nastrojów społecznych, 
stanów osobowych UB i MO i stanu ich broni oraz sporządzając 
na ĵ ej podstawie- raport 6.yiII.1945 r. który przekazał swoim 
władzom, a nadto otrzymał i przekazał dalej 3 egzemplarzy nie
legalnej gazetki oraz otrzymał 1 .000 zł na przejazdy służbowe; 
Z. Billewicz złożyła potwierdzenie przysięgi na wierność AK 
nj_eustal0nej k0biecie a następnie od sierpnia do października

-  5 -
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przepisywała matryce dą nielegalnej gazetki "Głos Prawdy"
3. Rumiński od lipca do października 1945 r. udzielił pomocy 
nielegalnej organizacji AK tj. związkowi mającemu na celu oba
lenie demokratycznegoustroju Państwa Polskiego w ten sposób/ 
że jako milicjant mając wiarygodne wiadomości o istnieniu nie
legalnej organizacji AK nie doniósł o tym władzy; 
i Z. Stankiewicz od 20 października do 1 listopada 1945 r. 
udzielił pomocy nielegalnej organizacji AK tj. związkowi ma
jącemu na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Pol
skiego w ten sposób, że jako funkcjonariusz PU3P w Aleksandro
wie Kujawskim mając wiarygodna wiadomości o istnieniu nielegal 
nej organizacji AK nie doniósł o tym władzy

- przy czym wszyscy zostali zatrzymani w październiku
i listopadzie 1945 r., co przerwało ich działalność przestęp
czą

i za to skazał m . in. na kary więzienia :
5. Stankiewicza i T. Zalewskiego na 10 lat,
M. Bagińskiego na 7 lat,
O. Ooachimiaka i S. Kosiora na 6 >lat,
Z. Wojtczaka na 5 lat,
0. Strumpfa i K. Kozianowskiego na 4 lata,
A. Wojtczaka, 0. Daszkiewicza > S. Wardeńskiego i L. Polmaszka 
na 3 lata,
Z. Billewicz, 3. Rumińskiego i Z. Stankiewicza na 2 lata.

Wyrokiem tym Wojskgwy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uznał 
także Zbigniewa Stankiewicza za winnego przestępstwa z art.
159 rj 1 i 2 KK-'/P polegającego na tym, że w maju 1945 r. jako 
funkcjonariusz PU3P w Aleksandrowie Kujawskim, a więc jako 
żołnierz,rozpowszechnił wiadomości stanowiące tajemnicę wojsko 
wą dopuszczając się togo w czasie wojny i z przestępstwa tego 
wynikła znaczna szkoda

- i za to skazał go na karę m. in. 5 lat więzienia, 
przy czym orzekł jednocześnie w stosunku do tego oskarżonego 
łączną karę 5 lat więzienia.

15
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Powyższym wyrokiem Wojskowy Sąd Rejonowy w 3ydgoszczy 
ujjnał nadto oskarżonych 
16/ Piotra Jaźwieckiego 
17/ Józefa Gadomskiego
za winnych przestępstwa z art. 11 dekretu PKffN z dnia 30.X .
1944 r. /Dz.U. Nr 10 poz.5Q/ polegającego na tym, że w lutym 
i maju 1945 r. mając wiarygodną wiadomość o istnieniu niele
galnej organizacji AK tj . związku mającego na celu obalenie 
demokratycznego ustroju Państwa Polskiego nie doniósł o tym 
w porę władzy i w następstwie tego na podstawie art. 3 § 1 
dekretu o amnestii z dnia 2.VIII.1945 r.
"puścił w niepamięć" popełnione przez nich przestępstwa 
/k .618-527/.

W wyniku wniesionych od powyższego wyroku rewizji Najwyż
szy Sąd Wojsk0wy w Warszawie postanowieniem z dnia 6.IX.1946 r. 
R 2414/46 zmienił wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy 
z dnia 25.VI.1946 r . ,  R 175/46 przez pnprawienie błędnej kwa
lifikacji czynów w stosunku do Ignacego Ooachimiaka, Bolesława 
Rumińskiego i Ludwika Polniaszka z art. 1 na art. 11 dekretu
o ochronie Państwa z dnia 30.X.1944 r. /Dz.U. Nr 10 poz. 50/, 
a w odniesieniu do Zbigniewa Stankiewicza wyrok uchylił i spra
wę przekazał do ponownego rozpoznania Wojskowemu Sądowi Rejo
nowemu w Bydgoszczy /k.627/.

W związku z tym po ponownym rozpoznaniu sprawy w powyż
szym zakresie Wojsk0wy Sąd Rejonowy w 3ydgoszczy prawomocnym 
wyrokiem z dnia 18.11.1947 r., R 617/46 uznał Zbigniewa Stan
kiewicza za winnego
1. przestępstwa z art. 159 3 1 i 2 KKWP /j/w/ i za to skazał 

go na karę 5 lat więzienia, którą darował na zasadzie art.
5 3 1 pkt 1 lit. a dekretu o amnestii z dnia 2.VIII.1945 r. 
/Dz.U. Nr 23 poz.172/

2. przestępstwa z art. 11 dekretu o ochronie Państwa z dnia
30.X.1944 r. /Dz.U.Nr 10 poz.50 /j/w/ i za to skazał go 
m. in. na karę 6 lat więzienia /k.793/.
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Wymienione wyżej orzeczenia są niesłuszne, zapadły bo
wiem w następstwie obrazy powołanych w zarzucie niniejszej 
rewizji nadzwyczajnej przepisów prawa karnego materialnego.

1 . Jeśli chodzi o przypisane oskarżonym przestępstwa 
z art* 1 i 11 dekretu PKWN z dnia 30.X.1944 r. o ochronie 
Państwa /Dz.U. Nr 10 poz. 50/ to podnieść należy, że Wojskowy 
Sęd Rejonowy w Bydgoszczy nie wykazał, ani żaden zebrany w ak
tach spray dowód na to nie wskazuje, aby oskarżeni wyczerpali 
swoim działaniem znamiona przestępstw opisanych w tych przepi
sach .

Art. 1 cytowanego dekretu wymaga bowiem aby sprawca za
łożył lub co najmniej brał udział w związku mającym na celu 
obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego lub związ
kowi o takich celach udzielał pomocy. Zawarte w powyższym 
przepisie wymogi ustawowe nie zostały spełnione przez oskar
żonych, którzy uważając się za członków Armii Krajowej fak
tycznie nie realizowali żadnych celów tej organizacji.

Z pisemnych motywów wyrobu Wojskowego Sądu Rejongwego 
w Bydgoszczy z dnia 22.VI.1946 r., R 175/46 zaaprobowanych 
w całgści w tym zakresie przez Najwyższy Sąd Wojskowy w pos
tanowieniu z dnia 6.IX.1946 r., R 2414/46 wynika, że oskarże
ni Sylwan Stankiewicz, Jan Strumpf, Kazimierz Kozianowski,
Adam Wojtczak, Zbigniew Wojtczak, Zofia Billewicz, Mieczysław 
Bagiński, Jan Daszkiewicz, Stefan Wardeński, Ignacy Joachimiak, 
Stanisław Kosior, Tadeusz Zalewski i Zbigniew Stankiewicz, 
zajmowali się po wyzwoleniu Torunia i Aleksandrowa Kujawskiego 
tj . od miesiąca kwietnia i maja 1945 r. do 1 listopada 1945 r. 
działalnością ideologiczno-wychowawczą polegającą na czytaniu 
i k0lportowaniu artykułów , które zamieszczali w gazetce 
"Głos Prawdy". Gazetkę tę redagowali przechowując i używając 
matryc i powiela cza. W gazetce "Głos Prawdy" zawarte były 
artykuły o treści krytycznej w stosunku do ustroju i polityki 
ówczesnych władz w kraju a w tym w stosunku do polityki zagra
nicznej tych wjadz, bazującej jedynie na sojuszu ze Związkiem 
Radzieckim. Poza takim działaniem oskarżeni ci sporządzali
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i przekaz f.ywali innym osobom " listy awansowe podległych im 
członków".

Tego rodzaju działalność w żadnym razie nie może być 
utożsamiana z przynależnością do zwięzku mającego na celu 
obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, o którym 
mowa we wspomnianym art. 1 dekretu z dnia 30.X.1944 r. o och
ronie Państwa.

Opisane wyżej działanie oskarżonych bowiem miało cha
rakter zbliżony do działania partii politycznej, pozbawionej' 
jakichkolwiek cech organizacji wojskowej.

Brak jest więc podstaw do uznania, że tego rodzaju orga
nizacja traktowana być może jako nielegalna w świetle art. 1 
dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 24. 
VIII.1944 r. o rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na 
terenach wyzwolonych /Dz.U. Nr 3 poz.12 z 1944 r./f bowiem 
organizacja, do której należeli oskarżeni takiego charakteru 
nie miała.

Biorąc pod uwagę ustalenia faktyczne Wojskowego Sądu 
Rejonowego zobrazowane w pisemnych motywach jego wyroku z dnia 
22.VI.1945 r., R 175/45 brak takżu dostatecznych podstaw do 
utożsamiania takiej Organizacji, nie mającej ani statutu, ani 
też żadnego programu działania a sprowadzającej się do kol
portowania gazetki "Głos Prawdy" przez doraźnie spotykających 
się kolegów z byłej organizacji Armii Krajowej - z nielegal
nym zwinzkiern którego istnienie i działalność miały postać 
tajemnic .ą wobec władzy państwowej, co stanowiłoby przestępstwo 
przewidziane w art. 165 d. kk lub art. 35 dekretu o przesttęp- 
stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa 
Polskiego z dnia- 13.VI. 1945 r. /Dz.U. Nr 30 poz.192 z późn. 
zm./.

Wydaje się zresztą, że podstawą przypisania oskarżonym 
przez Wojskowy.Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przestępstwa z art.
1 dekretu z dnia 30.X.1944 r. o ochronie Państwa było wyrażenie
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biednego,stanowiska,*• o  # <

1/ żc Armia Krajowa stanowiła "związek mający na celu 
obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego"

2/ że oskarżeni brali w niej udział.
Dostępne zaś źródła wiedzy historycznej o Armii Krajo

wej takiemu stanowisku stanowczo.zaprzeczają. Do programu 
działania bowiem Armii Krajowej należało prowadzenie tzw. 
walki bieżącej z okupantem a w następnej kolejności przygoto
wanie powszechnego powstania w momencie klęski militarnej 
III Rzeszy na froncie 'wschodnim.

Program ten więc ukierunkowany był na działania realizo
wane przed reaktywowaniem państwowości polskiej.

Oeśli oskarżeni podjęli działania po wyzwoleniu Torunia
i Aleksandrowa Kujawskiego, i to wyłącznie typu oświatowo- 
wychowawczego prezentując swoją krytyczną i - jak się potem 
okazało z punktu widzenia interesów Narodu Polskiego słuszną
i patri0tyczną postawę wobec ówczesnej władzy i jej polityki 
zagranicznej, to - nawet jeśli uznawali się za kontynuatorów 
AK, do której wcześniej należeli-nie realizowali oni żadnego 
programu, dla którego Armia Krajowa została stworzona mocą 
decyzji z dnia 14.II.1942 r. a rozwiązana zresztą dopiero 
w dniu 19.1.1945 r.

Należy wreszcie podkreślić, że organizowanie się oskar
żonych dla wyrażania własnych poglądów w gazetce "Głos Prawdy" 
zdeterminowane było ówczesną faktyczną sytuacją polityczną, 
w której podejmowano wszystkiejśrodki zmierzające do likwidacji 
jakiejkolwiek działalności opozycyjnej mimo braku podstaw do 
stosowania przepisów dotyczących nielegalnych związków czy 
organizacji do istniejących i działających partii politycznych 
niezależnie od charakteru ich politycznej działalności.

Powyższe okoliczności uzasadniają zarzut obrazy art. 1 
dekretu o ochronie Państwa z dnia 30.A .1944 r. /Dz.U. nr 10 
poz.50/ i wniosek o uniewinnienie oskarżonych od przypisanego 
im tym przepisem przestępstwa.

-  10 -
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2. Skgro - jak wyżej podniesiono - nie można mówić
o popełnieniu przez wymienionych w pkt 1 -szym oskarżonych 
przestępstwa z art. 1 w/w dekretu ani też żadnego innego 
przestępstwa - to także nie ma podstaw do uznania, że istniał 
po stronie oskarżonych Piotra Daźwieckiego, Ignacego Ooachi- 
miaka, Bolesława Rumińskiego i Ludwika Polniaszka obowiązek 
zgłoszenia w porę o tym przestępstwie władzy, o czym mowa 
w art. 1 1  cytowanego dekretu, co powinno skutkować również 
uniewinnienie tych oskarżonych od przypisanego im tym przepi
sem przestępstwa.

3. W odniesieniu do Zbigniewa Stankiewicza wyrok wojsko
wego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 22.VI.1945 r.,
K 175/45 skazujący go za przestępstwa z art. 1 dekretu o och
ronie Państwa oraz z art. 159 § 1 i 2 d. KKWP został wprawdzie 
uchylony, to jednak w następstwie ponownego rozpoznania przez 
w/w 3ąd w innym składzie zapadł kolejny wyrok - o podobnej 
treści do poprzedniego - z dnia 13.11.1947 r., R 517/45.
,/yrażony w tym wyroku pogląd Wojskowego Sądu Rejonowego w Byd
goszczy co do przestępstwa z art. 11 dekretu z 30.X.1944 r.
o ochronie Państwa jest zbliżony do wcześniej wyrażonego w wy
roku z dnia 22.VI.1945 r., R 175/45 opisu czynu zakwalifiko
wanego jako przestępstwa z art. 1 w/w dekretu i argumentacja 
rewizji nadzwyczajnej zaprezentowana w pkt 1 / niniejszej 
rewizji nadzwyczajnej odnosi si^ także do czynu Zbigniewa 
Stankiewicza zakwalifikowanego niesłusznie jako przestępstwo 
z art. najpierw 1 a później 1 1  w/w dekretu.

Ponadto w wyroku z dnia 18. II 1947 r., R 517/45 Wojskowy 
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przypisał temu oskarżonemu jeszcze 
przestępstwo z art. 159'§ 1 i 2 d. KKWP uznając, że z czynu 
tego wynikła znaczna szkoda podczas gdy jednorazowe udzielenie 
informacji o stanie personalnym, broni oraz informatorach 
PU3P w Aleksandrowie Kujawskim, którego był funkcjonariuszem, 
z czego nie wynikła.żadna szkoda.przy braku złej woli sprawcy 
co .do sposobu wykorzystania tych informacji powinny były do
prowadzić do zakwalifikowania tego czynu jako “przypadku mniej-
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szej wagi", o którym mowa w art. 7 KKWP, a w następstwie do 
umorzenia postępowania karnego o ten czyn na podstawie art.
10 KWPK.

W chwili obecnej jednak trzeba uznać, że czyn ton zawie
rał w sobie znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa co 
winno skutkować uchylenie w tym zakresie wyroku Wojskowego 
Sędu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 13.11.1947 r., R 617/45
i umorzenie postępowania w stosunku do Zbigniewa Stankiewicza
o czyn z art. 159 § 1 i 2 d.kk na podstawie art. 11 pkt 2 
w zw. z art. 26 3 1 kk i art. 2 3 1 kk.

III. Bak z powyższego wynika zarzuty i vpioski niniej
szej rewizji nadzwyczajnej uznać należy za uzasadnione.

Zał. 1/ akta R 175/46
'Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Bydgoszczy - 5 tomów

2/ 34 odpisy rewizji nadzwyczajnej
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SIAUKIMICZ
.sn^Ai

Botatka z czytania akt sprawy karnej przeciwko 
Stankiewicz &ylwan i inni, sygn. 68-S w Archiwum 
K»' MO w Bydgoszczy

ur. 3.II.1895r,
Przed wojną jako porucznik
Zeznaje:

Sa początku wojny /1940/ należy do tajnej organi
zacji konspiracyjnej tzw. Korpus Bezpieczeństwa
wchodzącym w skład Polskiej Armii Podzie*une j.
Ma. skutek zdrady jednego z członków PAP,członkowie 
tej organizacji tracą zaufanie do siebie i całego 
kierownictwa, f tym też czasie toczą si<j rOzuowy o <H*i 
włączenie pAPdo a.K. 3t .nkiewios twierdzi , że do AK 
przeszedł w 1944r.a dokładnie podczas Powstaniu #ars»' 
SZawskiego, jednakże z wcześniejszych ustaleń 
wynika , że Stankiewicz należał już wcześniej do aK« 
Twierdzi , że przed wyz oleniem b^dąc już Komendantei 
Grarnizonu Ioruń stan osób podlegających mu wynosi 
około 200 osób, dal'-j mówi* Garnizon Toruń podziel
ony był na 5 dzielnic pod wzglądem org-wojskowym 
a mianowiciet

1 .Śródmieście,
^  2.Bydgoski* Przedmieśćie,

3,Moicre z przyłącz onyia Chełmińskim,
4.Jakubskie 
5#Podgórz

Dalej mówit Jako Kom.n ;unt miałem swój* sztab 
było v> nim 6 działóws
wydział organizacyjny - szefem tego wydziału byłam 
j...—regularn-go zastępcy nie miałem, dostałem polec- 
n.u o. "Wiktora" /kom. Łup. lasp. 'Toruń /aby o- 
szukać sobie odpowiedniego człowieka na Kom. Gar. 
a sam miałem, z i jąć się prowadzeniem I wydziału.
i. czn ić z pow. Toruń .niałem przez Kurowskiego
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I^rzez Kurowskiego "Mariana" ."Marian " był zastępcą 
Komendanta pow. lub jego osobistym łącznikiem#
2.wydział wywiadu -kierownicto miał powierzone 
Jóźwicki "Walenty". Kierownictwo tego wydziału miał 
nominalnie , faktycznie prowadził go Lech Stankiewicz 
ps« będący jego zastępcą
Główną roi** w tym wydziale odgrywały "wtyczki" #tym za
jmował się "Żuk"*
Był to wydział samodzielny i meldunki przekazyw ł 
bezpośrednio "Wiktorowi"
5.wydział bezpieczeństwa miał go prowdzie óliwcwski 
"^ózuf "Skrzat" ,organizowanie tego wydziału było 
o,słabe*
4.wydział propagandy - prowadziłem go też ja ,
w dziale tym był zatrudniony przedwojenny redaktor 
Bagiński "Grzmot"
5.wydział łączności - kierownikiem był Karabasz 
"Iskra". Wydział dzielił się na łączność wojskową
i icanajHfegooy- organizacyjną.
Łączność polegała na szeroko rozbudowanej sieci 
łączników i poczty .
Łącznością kierował "Mogiła.
Według jego zeznań w dół kontaktował się sam, 
znał wszystkich sobie podległych d-ców placówek 
natomiast w górę korzystał z usług poczty.
Ha stanowiska łączniczek wcielane był przeważnie kobie

/^żeli chciał wysłać jakiś meldunek to adresował pseuć 
donime i i oddawał pani fudełk.. /ps. nieznany/
6.wydział tzw. Akcja żymierski- na temat tego wydz. 
"Mogiła" nic nie mówi - nie ustaliłem czy wydz. ten 
działał w czasie okupacji.
W założeniach tego wydz. było kaptowanie wyższych 
oficerów przez ładne kobiety 

"Mogiła" zeznaje że wydz. ten nie mógł działać ze 
względu na brak ładnych kobiet.
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Joim zdaniem utworzono ten wydział pod koniec 1̂ 4'
i aiał rozwinąć swą działalność po wkroczeniu na 
te tereny Armii iiadzieckie
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Stankiew icz Sylw an T eodor ps. „Kaźmier- 
czak , „Butler , „Mogiła" (1895-1969), inspektor 
Obw. Toruńskiego ODR, kmdt Garn. AK Toruń.

Urodzony 3 II 1895 r. w Skórnikach, pow. Ra
dom; syn Konstantego, pracownika administracyj
nego i Konstancji z ci. Brzostek. Ukończył średniej 
Szkołę Techniczną w Żyrardowie. W 1916 r. 
odbył jako podchorąży w wojsku rosyjskim służbę 
wojskową, po której ożenił się z Zofią Butler. W 
latach 1917-1919 pracował w rosyjskich insty
tucjach wojskowych. Pod ps. „Każmierczak” na
leżał do Polskiej Organizacji Wojskowej w Miń
sku Litewskim. W 1919 r. przedostał się z żoną na 
teren Polski, wstąpił do Wojska Polskiego i do 
|921 r. pełnił służbę w Centralnych Zakładach 
Wojsk Łączności w Warszawie. W 1921 r. przeszedł do rezerwy w st. porucznika.

1923r. przeniósł się z rodziną do Torunia, gdzie pracował w zakładach Przed
siębiorstwa Miejskiego „Elektrownia. Gazownia. Tramwaje”, a następnie w Woj-, 
skowych Zakładach Amunicyjnych nr 3 i w Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych

w Poznaniu Oddział Toruń. W końcu sierpnia 1939 r. został zmobilizowany i przy.
— dzielony do policji. Brał udział w kampanii wrześniowej. W bitwie nad Bzurą został 

ranny. Po opuszczeniu szpitala wrócił do Torunia. (Żona Zofia i syn Lech przeby
wali od października 1939 do czerwca 1944 r. w Brześciu n/Bugiem, potem w pow. 
pińskim, gdzie schronili się u jego rodziców). Usunięty przez Niemców z własnego 
mieszkania zamieszkał w dzielnicy Mokre przy ul. Wybickiego. Pracował zarobko
wo w niemieckich firmach budowlanych.

Gdy wiosną 1941 r. powstał w Toruniu ośrodek konspiracyjny Stronnictwa Pracy 
(skupiony wokół F. Rochowiaka, przybr. nazw. „Franciszek Zaklicki”), który stał się 
później pomorską częścią Okręgowej Delegatury Rządu (ODR), Stankiewicz stał 
się jego aktywnym członkiem (obok F. Antczaka, K. Ceramowicza, B. Krzemiń
skiego, W. Petrysa i J. Sępołowicza). Od poł. 1941 do poł. 1942 r. pełnił w ODR 
funkcję inspektora Obw. Toruńskiego, a zarazem pełnomocnika na miasto Toruń i 
powiat toruński. W poł. 1942 r. funkcje te przekazał J. Sliwowskiemu ps. „Skrzat”, 
(który był jednocześnie łącznikiem F. Rochowiaka z inspektorem rejonowym AK w 
Toruniu B. Pietkiewiczem ps. „Żbik”) i na zlecenie ODR przeszedł do Inspektora
tu Toruńskiego AK. W dn. 22 VIII 1944 r. Stankiewicz mianowany został p.o. 
kmdta Dzielnicy Mokre, gdzie starał się stworzyć wojskową siatkę organizacyjną. 
Od listopada 1944 r. pełnił funkcję kmdta Garn. Toruń. W tym czasie pod ps. 
„Mogiła” zorganizował wspólnie z M. Bagińskim ps. „Grzmot” wydawanie gazetki 
konspiracyjnej „Głos Prawdy”, której współpracownikami byli: Z. Bilewicz, A. i Z. 
Wojtczakowie, S. Kosior i Z. Rajpold. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej do Toru
nia 1 II 1945 r., zgodnie z zaleceniem Kmdy Okręgu AK Pomorze, podjął starania o 
wejście do władz lokalnych, aby brać bezpośredni udział w tworzeniu polskiej admi
nistracji. W wyniku kontaktów z kmdtem wojennym miasta, oficerem AR, Stan
kiewicz został tymczasowym kmdtem Milicji Obywatelskiej. (P. Jaźwiecki ps. 
„Schmidt” z AK został tymczasowym prezydentem Torunia). Następnie, do sierp
nia 1945 r., był pracownikiem Wydz. Wojskowego Urzędu Miejskiego, po czym 
przeszedł do Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na stanowisko likwidatora budo-' 
wlanego. Działalność konspiracyjna od 1945 r. ograniczyła się do utrzymywania* 
kontaktów organizacyjnych w Garnizonie „w dół” do kmdtów dzielnic oraz „w 
górę” do kmdta Podokręgu Południowo-Wschodniego B. Pietkiewicza. Dla pod-, 
trzymywania świadomości politycznej wśród podkomendnych Stankiewicz kontynu
ował wydawanie gazetki „Głos Prawdy”, nadając jej inlormacyjno-propagandowy| 
charakter.

W dn. 25 XI 1945 r. został aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Toru-- 
niu (Wały gen. Sikorskiego), następnie (na krótko) w więzieniu w Bydgoszczy 
(Wały Jagiellońskie), wreszcie w więzieniu śledczym w Toruniu (ul. Piekary).. 
Licząc na wiarygodność gwarancji szefa WUBP Hipolita Duliasza, wg których mia
ło nie dojść do rozprawy sądowej w zamian za ujawnienie całej grupy akowców 
Garn. Toruń, zdecydował się na podanie nazwisk ludzi z tej grupy, w tym swego 
syna Lecha. Gwarancje nie zostały jednak dotrzymane, doszło do aresztowań i roz
prawy sądowej przeciw 17 osobom. Wyrokiem WSR w Bydgoszczy (sesja wyjazdo
wa w Toruniu) z dn. 22 VI 1946r., na mocy dekretu PKWN z dn. 30 X 1944 r., ska
zanych zostało 15 osób. Stankiewicz skazany został na 10 lat kary więzienia. (Taki 
sam wyrok otrzymał Tadeusz Zalewski, pozostałe osoby od 2-7  lat). Więziony był 
we Wronkach do 25 X 1950 r. Zwolniony po odbyciu kary 5 lat dzięki zastosowaniu
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a m n e s t i i  z 1947 r. Po powrocie do Torunia zdobył pracę magazyniera w Spółdzielni.
Rzut” (późn. „1 Maj”), skąd w 1960 r. przeszedł na emeryturę. S\[ /

Zmarł 8 VI 1969 r. w Toruniu, pochowany na cmentarzu przy ul. Wybickiego, yy  a 
Decyzją Sądu Najwyższego w Warszawie z dn. 22 X 1990 r. Stankiewicz, wraz' *0 

z całą grupą z nim skazaną, został uniewinniony.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (1933) i Krzyżem Armii 

Krajowej (pośmiertnie, 1989).
Żona Zofia z d. Butler — ps. „Stanisława”, zaprzysiężona do AK w lipcu 

1944 r., pełniła funkcję referentki WSK Garn. AK w Toruniu i referentki WSK 
Insp. AK Toruń. Syn Lech ps. „Ketling” również od lipca 1944 r. był łącznikiem 
ojca i referentem komórki kontrwywiadu Insp. AK Toruń.

AP AK, T.: Stankiewicz L., Stankiewicz S., Stankiewicz Z.; C h r z a n o w s k i B., Kon
spiracja Rządu RP w rejonie nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna..., s. 125- 
-184; G ó r s k i  G., Pomorska Okręgowa Delegatura Rządu RP w latach 1941-1945,
T  a m ż e, s. 185-201.

Lech Stankiewicz
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STANKIEWICZ SYŁWAN (1895- X 
1969), oficer WP, konspirator O D R i AK, 1 
pseud. Kaźmierski, Butler, Mogiła.

Ur. 3 II 1895 w 
Skórnicach, pow. Koń
skie, syn Konstantego i 
Konstancji z d. Brzos
tek. Pochodził z rodzi
ny ziemiańskiej, ojciec 
był sędzią. W 1915 S. 
ukończył Szkołę Tech
niczną w Żyrardowie i 
we wrześniu t.r. został powołany do wojs
ka ros. W  1916 ożenił się w Kałudze z Zo
fią Butler. Od czerwca 1918 służył w puł
ku inżynieryjnym I Pol. Korpusu gen. J. 
Dowbór-Muśnickiego. Pod pseud. Kaź
mierski działał razem z żoną w PO W  w 
Mińsku Litewskim. W 1919 S-owie prze
dostali się do Polski i zamieszkali w Waw- 
rze. S. wstąpił do WP i w 1919-21 pracował 
w Centralnych Zakładach Wojsk Łącz
ności w Warszawie. Walczył w wojnie 
poi.-bolszewickiej. Zdemobilizowany w 
1921 w stopniu por., przeszedł do rezer
wy. O d 1923 zamieszkał z rodziną w  To
runiu przy ul. Mickiewicza 118. Kolejno
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pracował na kierowniczych stanowiskach 
w przedsiębiorstwie „Elektrownia. Ga
zownia. Tramwaje” (1923-6), Warsztatach 
Amunicyjnych nr 3 (1926-9), Pom. Stow. 
Ubezpieczeń -  Zakład Ubezpieczeń Wza
jemnych (1929-39). W sierpniu 1939 zmo
bilizowany, ranny w bitwie n. Bzurą, po 
opuszczeniu szpitala polowego wrócił do 
Torunia. W yrzucony przez Niemców z 
mieszkania przy ul. Mickiewicza, zamiesz
kał na ul. Wybickiego. Pracował w róż
nych niem. firmach budowlanych. Wios
ną 1941 nawiązał kontakt z konspiracją 
organizowaną przez dawnych członków 
SP (F. Rochowiak, A. Antczak, K. Cera- 
nowicz), którzy zapoczątkowali stworze-- 
nie na Pom orzu pionu cywilnego państwa 
podziemnego -  Okręg. Delegatury Rządu. 
O d poł. 1941 do poł. 1942 S. był inspekto
rem  O D R Obwodu Tor. i pełnomocni
kiem na m. i pow. Na polecenie kierow
nictwa OD R przeszedł do służby w ZWZ- 
-AK w Insp. Toruń. Funkcja i przydział 
S-a do sierpnia 1944 nie są znane. O d sierp
nia 1944 był kmdtem dzielnicy Mokre, a 
od listopada kmdtem Garn. AK Toruń. 
Funkcję tę pełnił do końca niem. okupacji. 
O prócz kierowania siatką wojskową 
Garn., współorganizował wydawanie ga
zetki „Głos Prawdy” (razem z M. Bagoń- 
skim). Po wejściu Armii Czerwonej do 
Torunia -  zgodnie z zaleceniami władz 
konspiracyjnych, aby wnikać w struktury 
nowej władzy -  S. pocz. został tymczaso
wym  kmdtem M O, nast. do sierpnia pra
cował jako kier. Oddz. Spraw Wojsko
wych ZM, a do listopada t.r. w PZU. Nie 
przerwał działalności konspiracyjnej, og
raniczył ją jednak do utrzymywania kon
taktów  w ramach Garn. Toruń z kmdtami 
dzielnic, z kmdtem Podokręgu Płd.-Wsch. 
AK Okręgu Pom. (Pietkiewiczem) oraz 
do wydawania gazetki „Głos Prawdy” 
(współpraca z A. i Z. W ojtczakami). 
Aresztowany 25 XI 1945 przez UB, został 
osadzony pocz. w areszcie śledczym przy 
Wałach gen. Sikorskiego w Toruniu, nast. 
w bydg. więzieniu przy Wałach Jagielloń
skich i ponownie w Toruniu, w więzieniu

na Piekarach. W yrokiem WSR w Byd
goszczy z 22 VI 1946 został skazany na 10 
lat więzienia za członkostwo w AK, jako 
nielegalnej organizacji dążącej do obalenia 
ustroju. Karę odbywał we W ronkach do 
25 X 1950 (skrócona z mocy amnestii z 
1947). Po powrocie do Torunia pracował 
jako magazynier w spółdzielni „Rzut”, 
nast. „1 Maj” do przejścia na emeryturę w 
1961. Zm. 8 VI 1969, pochowany na 
cmentarzu przy ul. Wybickiego. Na mocy 
rewizji nadzw. SN 22 X 1990 S. został 
uniewinniony wraz z całą grupą 15 współ
pracowników skazanych w tym  samym 
procesie w 1946. Z żoną Zofią, pseud. Sta
nisława (1892-1969), mieli syna Lecha (ur. 
1920). S. miał siostrę Irenę, urzędniczkę 
bankową, i brata Jerzego, sędziego.

Chrzanow ski B., Konspiracja Rządu Rzeczypos
politej Polskiej na Pomorze w  l. 1939-45, Gdańsk 1992 
s. 24; tenże, Konspiracja Rządu Rzeczypospolitej Pol
skiej w  regionie nadbałtyckim, w: Walka podziemna 
na Pomorzu w I. 1939-1945, T oruń 1990 s. 133, 192, 
193, 198; G órski G., Administracja Polski Podziem
nej w  l. 1939-1945, T oruń 1995 s. 232; -  APAKTor, 
t.os. Bagińska Cz..; Kozianowski K.; Stankiewicz 
L.; Stankiewicz S. i Z.; Sliwowski J.; Skrobacka B; 
Zalewski T.; APT, AM TD, sygn. 343, s.353; ZM i 
M R N  1945-50, sygn. 872; Arch. M.St. Warszawy, 
Rei., t. XXVn s. 144, 149, 151, 168, 185; Arch. ro
dzinne (dok. w  posiadaniu L. Stankiewicza).

(Hanna Maciejewska-Marcinkowska)
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Reportaż 22 czerwca 2001■  NOWOŚCI g
Szef Urzędu Bezpieczęijstyya dał gwarancje, że ujawnieni zachowają 
wolność. Po kilku godzinach ojcieazdecydował się ujawnić nazwiska. -  

A )a:‘irji^łpm t|yę:̂ o w 6S f® (eg o  szczerości. Jako pierwszego ujawnił mnie ■

n uścisk dioni ^
Wyrok zapadł dokładnie 5 5  la t tem u  -  2 2  czerw ca 1946 . Sądzono  

siedem n astu  żołnierzy toruńskiego garnizonu Arm ii Krajowej. Do
sta li od 2  do 10 lat w ięzienia. W tym  sam ym  czasie  Rejonowy Sąd 
Wojskowy w  B ydgoszczy na sesji w  Toruniu skazał je sz cz e  k ilkana
śc ie  in nych  osób. Razem  p rocesy z  w iosn y 1946  objęły 3 0  osób. Od 
n asto letn ich  uczniów , po ludzi w  średnim  wieku. Byli wśród n ich  
naw et funkcjonariusze M ilicji Obywatelskiej i  Urzędu B ezp ieczeń 
stwa, którzy do tych  służb trafili na p o lecen ie swej organizacji.

Siedzieli od jesieni 1945. Areszto- zagwarantował, że po ujawnieniu 
wano ich szybko, bo UB dysponował- w szyscy zostaną w ypuszczeni, 
listą członków konspiracji. „Ubecjde^gtirada jest wtedy, kiedy zdradza-
metody" -  tak nazywa się czas;.

., oszustwa i złą-,; 
właśnie dopi

.... Jl
27 październK  

ąl rodzinę: tatusia; 
e. Kpbiety yjy#

: jący na czymś; korzysta. A przecież 
Sylwan Stankiewicz siedział naj- 

;j z nas 7 podkreśla Wojtczak. 
(Podpisany, przez Stankiewicza pro

tokół obejmował 60 nazwisk Areszto- 
"'ano wszystkich: Pól roku później 

)łowie z nich wytoczono procesy.

Dwie winy

połączenie pi 
mania zassij, Jfjtak 
wadzono dg tefntyc] 1 procesów. 81

llbb 
kai Źabkali
m am ę.sios ., . .  ______
puścili po jakichś dwóch tygo-^'5 ; W procesie siedemnastu przewo 
dniach. My iz ojęem zostaliśmy nat l dniczącym sądu był kapitan Ryszard 
dłużej. Najpierw trzymali nas przy ^Wiercioch, asesorem por. Juliusz Su- 
Wałach Sikorskiego, później, rązski, ławnikiem por. Juliusz Hal- 
w „okrąglaku”. Po wyroku w e bert. Oskarżał por. Juliusz Kessler. 
Wronkach -  wylicza Z bigniew  \J W uzasadnieniu wyroku wszędzie 
Wojtczak. -  Niewiele brakowało, powtarza się formułka „brat udział 
a  wpadlibyśmy kilka dni wcze- w nielegalnej organizacji A.K, która 
śniej. ' Zniknęła moja ciotka, ma na celu obalenie Demokraiycz- 
a matka kolegi. Postanowiliśmy, ., nego ustroju Państwa Polskiego". 
że pójdziemy na Mickiewicza .O&i-Mijf- Oskarżony Wardeński Stefan  
do kapitaną Śylwana Stajatóewi-V w  czerwcul945 spotkał się - — 
cza, może; ón !cośrwie. jA tam  już: 5 -  
byli ubecy, Ktoś; jednak- zcfóży 
krzyknąć z -toalety, j żębyśmy “ * 
wchodzili.^bo kbcloł.;: -i'

Kapitan Syly/ąn .Stankię;

! ze Stan-

Zaslugi; osk. Adam Wojtczak (ojciec 
Zbigniewa): Srebrny Krzyż Zasługi. 
Medal 10-lecia Niepodległości: osk. 
Stefan Wardeński: Krzyz Walecz
nych, osk. Józef Gadomski: medal 
„dziesięciolecia". Brązowy Krzyż Za
sługi; osk. Ludwik Polniaszek: m e
dal „Niepodległości", medal za wojnę 
1918/20, medal 20-lecia; osk. Ta
deusz Zalewski: Krzyż Zasługi, m e
dale „Niepodległości" i medal „Pol
ska swemu Obrońcy”.

Wyrok milczy o tym. co skazani 
robili podczas okupacji. Na przykład
0 tym, że Edm und Kulczyński jeź
dził po okupowanej Europie, jako 
kierowca ciężarówki toruńskiego od
działu niemieckiej firmy spedycyjnej
1 zbierał dane wywiadowcze o obro
nie przeciwlotniczej niem ieckich 
m iast, albo o tym, jak  Stankiewiczo
wie brali udział w likwidacji „Białego 
Grota” -  organizowanej przez Niem- 1 
ców prowokacji, które miała „wsy-1 
pać" członków podziemia.

Najwyższe wyroki to 10 lat. W wię
zieniu byli krócej -  niektóre kary 
zmniejszono w rewizji, część kar poda
rowano dzięki amnestii z 1947 roku. 
Z aresztu na Walach i ..okrąglaka" pa
miętają jak „robili w balona" mało roz
garniętych strażników. Z Wronek pa
miętają bicie, upokorzenia, zupę 
z brukwi na obiad i noce spędzone ra-

przejął komeniję 
nizonu  
pącji. Ju ż ]

gp isf f
tjorutiękiego' 

podczas
do mias 
czło 
ował ,

Rosjan, wraź z  irjjiymi 
organizacji^ ' Sftóngaż 
w montpiwąnic^ '.polskich ;yK& 
m iasta. Jeszęzp Iprzed wyjęciem  
Niemców, do Stankiewicza dótai^łH 
ło zalecenie akowskiego dowódz- ’ • 
twa,' by tworzyć władze cyw iln e. 
w oparciu o korispiracyjne struk
tury państwa podziemnego. Cho
dziło o kontrolę i wpływ na dzia
łania lubelskich władz. B y liw m i-  
licji, UB, m agistracie m iasta.

-  Byłem w  milicji. Zdarzały się 
pomówienia, donosy, że ktoś był ; 
w AK, że gdzieś działał. Rosjanie
zatrzymjwali oskarżonych tak.lu, p rocesem  oskarżen i
dzi i zabierali na poligon. Tam nokrąglaku”. Tam w łaśnie w iosną 1946  powstał n iezw ykły dokum ent 
ślad ginął. Staraliśmy^ się  dowie-i* £  j e j en  z aresztow anych, Stanisław  Kosior, późn iejszy  stu d en t Wy- 1 
dziec, co się z nimi dzieje -  mowl S ztu k  P ięk n ych  UMK w ykonał ołów kow y p ortret sw y ch '
Edm und K ulczyński, jea e n .zę .y  tow arzyszy z  ce li. S iedzą od lewej: Adam Wojtczak, M ieczysław  Ba- 
skazanych w  19^o. :, ;?j.®?giński, Henryk Lewandowski, Piotr Jaźwiecki, Kazimierz Kozianowski,
S ło w o ; h on oru  11 . :*■. , • ̂ '-jp|.|£§|fZ b igiilew  S tankiew icz, Zbigniew Wojtczak. Wyżej: Zdzisław Rajpold,

* Ikęinspi"ację ł^ w j jK B tonigław  Kosior, Czesław  W iśnicki i Tadeusz Zalewski.
I j ł f m  ci£> mip w ramie 7. tvmi więźniami. którzv
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g a z o w a jiy c n  uy iu  jvnn.ciu/.icaiq.L 
osób. Na pewno ponad 60 -  bo ty
lu w łaśnie aresztowano jesien ią  
1945 roku. a wiadomo, że jednak  
nie wyłapano wszystkich.

-  Ojca zatrzymano 25 paździer
nika. Zawieziono go do Bydgo
szczy. Tam już po pierwszych prze
słuchaniach zorientował się, że UB

li jest już o krok od całkowitego zde- 
korispirowania naszych struktur. 
Zresztą kocioł w naszym m ieszka
niu także potwierdzał, że na UB 
wiedzą bardzo dużo -  mówi Lech  
Stankiew icz, syn Sylwana, który 
także działał w organizacji. -  Wte
dy funkcjonariusze UB zapropono
wali. żeby ojciec ujawnił garnizon. 
Złożyli słowo honoru, że potrakto
wane to zostanie jako dobrowolne 
ujawnienie się. Szef Urzędu Bez
pieczeństw a dał gwarancje, że 
wszyscy ujawnieni zachowają wol
ność. Po kilku godzinach ojciec 
zdecydował się. A ja  miałem być 
dowodem jego szczerości. Jako  
pierwszego ujawnił mnie.

-  Oczywiście, że pytaliśmy potem  
jak to się stało, że siedzimy. Kapi
tan Stankiewicz powiedział wtedy 
krótko: ja za was odpowiadałem  
i ja podjąłem taką decyzję. Tłuma
czył to tak, że skoro UB wie o nas 
bardzo dużo i tylko kwestią czasu  
jest. kiedy nas zatrzyma, to lepiej 
pójść na dobrowolne ujawnienie.

| Choć termin amnestii minął kilka
! dni wcześniej, 15 października, UB

że Wardeński je s t  byłym  członkiem  
A.K ponownie go do tej organizacji 
przewerbował przez uściśnięcfe. dło
ni - głosi tekst wyroku. ;'J$| i *

Druga wina to „Głos Ptawdy”. 
Cztery numery tego pisma/jw na
kładzie 40*60 ■ egzemplarzy uka- 
zały się latem 1945 roku. .Pisał 
w nich między Innymi Lecl\ Stan
kiewicz, redagował przedwojenny 

/dziennikarz Mieczysław Bagiński, 
matryce odbijała Zofia Blllewi- 
czówna, powielacz obsługiwali 
Zbigniew Wojtczak, Zdzisław Raj- 
pold, Stanisław Kosior. > !-b ffc  1

Co powielali?
-  Treść „Głosu Praw dy” była  an

tyrządowa i piętnująca w  form ie p a 
szkw ili przedstawicieli rządu oraz 
tendencyjnie przedstaw iająca sto
sunki polsko-radzieckie i postępo
wanie w ojsk radzieckich” -  napisa
no w wyroku.

Większości udowodniono jedno
cześnie dwa przestępstwa -pię dzią 
łali w nielegalne| AK i b ‘ 
w wydawaniu ^isma. 1

Brukiew ^ , „
Kogo sądżońo? Wyrok {̂ 

kładne personalia oskarżonych. 
Urodzony...,, s y n /c ó r k a .;zamie
szkały..., stopień wojskowy..., 
odznaczenial.; Sporo tegór Óśkarżo- 

'"■i ny Sylwart Stankiewicz: Krzyż Nie
podległości z Mieczami, dwukrotnie 
Krzyż Walecznych, Srebrny”' Krzyż

.' * ’■

nie doczekali rana. Później kara się 
skończyła, ale wyroki obowiązywały. 
Lechowi Stankiewiczowi przyszło pra
cować w „Rzucie” razem z ubekiem, 
który , go aresztował, Edmund Kul
czyński pamięta, że inwigilowano go

szedł na! stófaik; ale1 nie ̂ ógl* zostać 
asystentem, a kiedy cłostał-nakazjpra- 
cy ; w Zakładzie Wytwórczym Serów 
Topionycih, naWet tam nie chcieli go 
przyjąć. Na UMK powrócił dopiero 
w 1956. Dziś jest emerytowanym pro
fesorem chemii.

Epilog
W roku 1990 z rewizją nadzwy

czajną w sprawie toruńskich proce
sów wystąpił Minister Sprawiedli
wości. Rok później Sąd Wojewódzki 
w Bydgoszczy orzekł o nieważności 
wyroków sprzed lat. W szyscy ów
cześnie skazani kontynuowali idee 
realizowane przez Armię Krajową, I 
idee mające na celu przede w s zy s t- ' 
kim  odzyskanie pełnej suwerenno- 

!f ścl przez Polskę - napisano wjuza- .
sadnieniu wyroku. Za trzy mfesią- | 

ri ce,-27 września -  w1 Dniu Polskiego 
; PaństwR • Podziemnego odsłonięta 

zostanie ; tablica I upamiętniająca 
tamte wydarzenia. Obecne mają 
być władze; różnego szczebla, tylko 
skazani z _ 1946 stawią się już 
w bardzo. jnałeJ grupce.

. . . W RYSZARD WARTA
C M
" | K32



Komendant garnizonu AK
caś /IT', 0~hv JlCPOS

Sylwan Teodor Stankiewicz (1895-1969), działacz POW, oficer WP i AK, więzień stalinizmu

Lesław |. Welker

Niedawno minęła 40. rocznica 
śmierci działacza niepodległo
ściow ego i żołnierza Syłwana 
Teodora Stankiewicza.

Sylwan T. Stankiewicz urodził się 3 
lutego 1895 r. w Skórnicach (pow. 
Koneck). W latach 1907-1914 po
bierał naukę w  Szkole Technicznej 
w Żyrardowie, którą ukończył z 
tytułem technika-mechanika. Rok 
później, 1 września 1915 r. wstąpił 
do armii carskiej i został skierowany 
do wojennej szkoły piechoty w Ode
ssie. Ukończył ją 1 stycznia 1916 r. w 
stopniu chorążego. W marcu 1917 
r. już jako oficer został wysłany na 
front. Dwa miesiące później prze
niesiony do 621 niemirowskiego 
pp. 6 lipca wziął udział w bitwie pod 
Tarnopolem, za którą został przed
stawiony do Orderu św. Stanisława. 
Z frontu powrócił w październiku i 
otrzymał urlop bezterminowy. Wró
cił do Kaługi, gdzie zawarł związek 
małżeński z poznaną tu wcześniej 
Zofią Butler.

Przedarł się przez front

W lutym 1918 r. zgłosił się do I 
Korpusu Polskiego gen. J. Dowbór- 
-Muśnickiego i otrzymał przydział 
do II Legii Rycerskiej. W maju zo
stał oficerem kompanii drogowo- 
-mostowej I pułku inżynieryjnego. 
Wkrótce Korpus został rozwiązany 
a por. Stankiewicz zdemobilizowa
ny. Pozostał w Bobrujsku i w lipcu 
wstąpił, wraz z żoną, do Polskiej 
Organizacji Wojskowej. 27 kwietnia
1919 r. wziął udział w akcji zbroj
nej wysadzenia mostu kolejowego 
pod Bobrujskiem. Za tę akcję i całą 
pracę został później odznaczony 
dwukrotnie Krzyżem Walecznych, a 
następnie Krzyżem Niepodległości z 
M ieczam i.

Zagrożony aresztowaniem 
przedarł się przez front i 4 lipca do
tarł do Warszawy, gdzie w  sierpniu 
został przyjęty do Wojska Polskiego 
i przydzielony do Oddziału II Na
czelnego Dowództwa WP. W woj
sku pełnił jeszcze inne funkcje, a w 
styczniu 1922 został zwolniony do 
rezerwy.

W roku 1923 przeniósł się do Toru
nia (zamieszkał przy ul. Mickiewicza 
118) i podjął pracę w Przedsiębior
stwie Miejskim „Elektrownia-Ga- 
zownia-Tramwaje” (1923-1916), 
potem pracował w biurze technicz
nym wojskowego Warsztatu Amuni
cyjnego nr 3 (1926-1929) i w końcu 
(do wybuchu wojny w roku 1939) w 
Pomorskim Oddziale Zakładu Ubez
pieczeń Wzajemnych.

Udzielał się społecznie. Należał 
do Związku Oficerów Rezerwy i 
Związku Peowiaków. Był też człon
kiem Stronnictwa Pracy.

Ostatni komendant

W okresach 10 lipca -  4 września 
1926 r. i 3 czerwca -  14 lipca 1929 
r. odbył w 63 pp ćwiczenia rezerwi
stów. W sierpniu 1939 r. został zmo
bilizowany. W szeregach Armii „Po
morze” wziął udział w bitwie nad 
Bzurą, w trakcie której został ranny. 
Po opuszczeniu szpitala polowe- 
go wrócił do Torunia. Wyrzucony 
z mieszkania przy ul. Mickiewicza 
34/36, kilka razy zmieniał adres
-  Wiązowa, Wybickiego, Klonowica 
38. Pracował w różnych niemiec
kich firmach budowlanych, m.in. 
w Cierpicach. Wiosną 1941 r. został 
wciągnięty do konspiracyjnej siatki 
Stronnictwa Pracy „Romb”, która 
stała się tutaj zalążkiem Okręgowej 
Delegatury Rządu RP na Uchodź
stwie.

W połowie roku, jako „Butler”, 
został inspektorem jej Obwodu To
ruńskiego i jednocześnie pełnomoc
nikiem na Toruń i powiat toruński.

Kpt. Sylwan Teodor Stankiewicz
działał aktywnie w  ruchu oporu

Rok później przekazał tę funkcję J. 
Śliwowskiemu „Skrzat” i na polece
nie ODR przeszedł do Inspektoratu 
Toruń Armii Krajowej. W 1944 r. 
został mianowany p.o. komendanta 
dzielnicy Mokre, gdzie tworzył sieć 
organizacyjną i wywiadowczą. W li
stopadzie objął funkcję komendan
ta Garnizonu Toruń AK, którą peł
nił do końca okupacji niemieckiej. 
Jako „Mogiła” był współinicjatorem 
wydawania konspiracyjnej gazetki 
„Głos Prawdy”.

Po wkroczeniu 1 lutego 1945 r. do 
Torunia wojsk sowieckich, nie prze
rwał pracy konspiracyjnej. Wyko
nując polecenia pracującej jeszcze 
Komendy Okręgu Pomorskiego AK, 
bo formalnie AK została rozwią
zana 19 stycznia tr., wszedł wraz z 
podwładnymi w struktury nowych 
władz lokalnych. Początkowo był 
tymczasowym komendantem Mi

licji Obywatelskiej, co umożliwiło 
mu uchronienie od represji kilku 
członków AK. Do sierpnia piastował 
stanowisko kierownika Wydziału 
Spraw Wojskowych Zarządu Miej
skiego, a następnie likwidatora bu
dowlanego w Państwowym Zakła
dzie Ubezpieczeń.

UB nie dotrzymało słowa

25 października został aresztowa
ny i osadzony w areszcie na Wałach 
gen. Sikorskiego. Krótko przebywał 
w więzieniu bydgoskim, a potem 
w Toruniu. Hipolit Duliasz, szef 
WUBP, przedstawił mu propozycję 
ujawnienia członków siatki konspi
racyjnej w zamian za podciągnięcie 
całej sprawy pod sierpniową amne
stię, więc i uniknięcie wraz z cała 
grupą odpowiedzialności karnej za 
kontynuowanie działalności kon
spiracyjnej (po tzw. wyzwoleniu). 
Przystał na to, ale strona ubecka 
nie dotrzymała umowy i członko
wie całej grupy zostali natychmiast 
aresztowani, wraz z nim osądzeni i 
22 czerwca 1946 r. skazani za „przy
należność do nielegalnej organizacji 
AK, dążącej do obalenia ustroju”.

Kpt. Stankiewicz otrzymał wyrok 
10 lat więzienia i uwięziono go we 
Wronkach. 25 października 1950 r. 
(na mocy amnestii z roku 1947) zo
stał zwolniony. Powrócił do Torunia 
i dostał pracę magazyniera w Spół
dzielni „Rzut” (później „1 Maja”), w 
której pracował do końca roku 1960. 
kiedy to przeszedł na emeryturę.

Dopiero w wolnej Polsce

Zmarł 8 czerwca 1969 r. w Toru
niu. Za działalność niepodległościo
wą był wielokrotnie odznaczany.

Wyrokiem z 22 października 
1991 r. Sąd Wojewódzki w Bydgosz
czy stwierdził, w stosunku do kpt. 
Syłwana Stankiewicza i całej grupy, 
nieważność wyroków z roku 1946.
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Garnizon
Stankiewicz Sylwan fioruń "AK"
zamieszkały w (Toruniu, aresztowany 
dnia 25.10.194-5 r.
Oskarżony z art.1 Dekretu PKWN:
po oswobodzeniu brał udział w nielegalnej org. 
AK, w której pełnił funkcję komendanta garniz. 
l‘oruń} wydawał nielegalną gazetkę "Głos Prawdy", 
kolportował ją; 19.10.45. sporządził listy awan 
sowe dla podległych mu członków AK -
skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 
dnia 22.06.194-6 na 10 lat więzienia.
Podstawa informacji: pismo w sprawie Rewizji 
Nadzwyczajnej z dnia 22.10.1990 r. -

Archiwum Fundacji

L.Stan.
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kpt . STANKIEWICZ SYLWAN Ha

Kmdt Garn. AK Toruń. Wydawał "Głos Prawdy" w końcu 
i 9 4  4 r .

Zr.: B .Chrzanowski, Konspiracja rządu RP w regionie 
nadbałtyckim (1939-1945), [w:] Walka podziemna..., 
s . 133 .
MGr‘1994
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STANKIEWICZ SYLWAN p s ."But 1 er" ODR
AK

Czołowa postać ośrodka SP utworzonego wiosną 
194ir. w Toruniu przez Antoniego Antczałca. Ośrodek 
ten skupiony był wokół Franciszka Rochowiaka. 
Wśród ważnych postaci tego ośrodka znaleźli się: 
Feliks Antczak, Bronisław Krzemiński, Kazimierz 
Ceranowicz, Wojciech Patryas, Józef Sepołowicz. 
Ludzie ci wcześniej pracowali w ramach Wydz. 
Administracyjnego "Grunwaldu". Ośrodek SP stał się 
trzonem późniejszej pomorskiej części Delegatury 
Okręgowej.
Pierwszy inspektor ODR w Obw. toruńskim - od 
połowy 1941r. do połowy 194£r. Był on jednocześnie 
pełnomocnikiem (odpowiednik Powiatowego Delegata 
Tf " ' “ “  powiat Toruńskr Po jego
c pił go Józef Sliwowski
ps."Skrzat" - w obu funkcjach.

2r.: G.Górski, Pomorska Okręgowa Delegatura Rządu 
RP na Kraj w latach 1941-1945, [w:] Walka 
podziemna. . . , s. i 92-193^ 198.

MGr 199 4
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