
Stalinowscy oprawcy, sędziowie i prokuratorzy – bezkarni. 

Nasze Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu ma za patrona kmdr 
Zbigniewa Przybyszewskiego – doskonałego oficera i wspaniałego 
człowieka straconego niewinnie po tzw. „procesie komandorów”. Bardzo 
nam leży na sercu także ten fakt – że winni tortur, niesprawiedliwych 
wyroków i zabójstw sądowych nigdy nie zostali ukarani.  
 
W internecie krąży BŁĘDNA i bezkrytycznie powielana wiadomość, że: 

"oficerowie GZI i NSW którzy brali udział w „procesie 

komandorów” zostali w 1957 zdegradowani i usunięci z 

WP. W grupie tej był m.in. płk rez. Piotr Parzeniecki." 

 
Jedynym „ukaranym” został osławiony prokurator stalinowski Stanisław 
Zarakowski- który w 1991 został zdegradowany przez prezydenta Lecha 
Wałęsę. 
 
Co prawda powołana 10 XII 1956 r. Komisja Mazura (Zastępcy 
Prokuratora Generalnego PRL Mariana Mazura) dla zbadania 
odpowiedzialności b. pracowników Głównego Zarządu Informacji, 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Najwyższego Sądu Wojskowego - 
przedstawiła liczne wnioski o ukaranie osób z byłej Informacji Wojskowej 
– także obniżeniem (nie degradacją!) stopnia wojskowego – ale nawet i 
te zalecenia NIE ZOSTAŁY ZREALIZOWANE. 
 
Zdaniem prof. Witolda Kuleszy, specjalisty prawa karnego, wiceprezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2006, sędziowie, którzy 
wydając wyrok, wiedzieli o całkowitej materialnej bezzasadności 
skazania i działali ze świadomością i wolą zamordowania swoich ofiar, 
przy braku jakichkolwiek podstaw dla wyroku skazującego, popełniali 
morderstwo sądowe. ŻADEN z sędziów którzy orzekali w procesie 
komandorów nie poniósł żadnej odpowiedzialności za komunistyczną 
zbrodnię. To samo dotyczy prokuratorów. 
 
Wiosną 2011 roku zakończył się przed Wojskowym Sądem 
Garnizonowym na Nowowiejskiej, wlokący się od dobrych kilku lat – 
proces oprawców z wojskowych służb informacyjnych. Wyrok ogłoszono 
6 maja 2011 r. Mówi syn zamordowanego z wyroku sądu komandora 
Mieszkowskiego, Witold Mieszkowski: 
„Ach, te wyroki… Oskarżony Józef Kulak, za znęcanie się nad kmdr. por. 
Robertem Kasperskim – rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na 2 
lata… Oskarżony Tadeusz Jurczak, za znęcanie się nad kmdr. por. 
Kazimierzem Kraszewskim, mjr. Tadeuszem Twarogowskim i mjr. 



Apoloniuszem Zawilskim – dwa lata z zawieszeniem na 3 lata… 
Oskarżony Henryk Pocheć, za znęcanie się nad moim Ojcem – rok z 
zawieszeniem na 2 lata… Oskarżony Leonard Kuźniak, za znęcanie się 
nad kmdr. Marianem Wojcieszkiem, ppłk. Sergiuszem Pisarczukiem i 
mjr. Tadeuszem Twarogowskim – 2 lata z zawieszeniem na 3 lata… 
Oskarżony Władysław Antolak, za znęcanie się nad mjr. Tadeuszem 
Twarogowskim – na rok z zawieszeniem na 2 lata…” 
 
Pewne jest jedynie, że do końca istnienia PRL nie postawiono przed 

sądem żadnego sędziego lub prokuratora pracującego w latach 1944–

1956 (D Maksymiuk - Rozliczenie stalinizmu) 

A w Raporcie Mazura możemy przeczytać, m.in. : 

(cytuję tu tylko wyjątki obszernego, wartego przeczytania raportu) 

„ ….Szczególnie rażące są liczne wypadki bezzasadnego skazania 
na kary śmierci, orzeczone na oficerach Wojska Polskiego, 
Marynarki Wojennej i Lotnictwa (37 - z czego 21 wyroków 
wykonano), których całkowicie zrehabilitowano pośmiertnie, jako 
skazanych i straconych niewinnie. „ 

„Kierownictwo Informacji Wojska Polskiego ponosi odpowiedzialność za 
następujące czyny i zaniedbania”, a przede wszystkim: 

• szantaż, groźby i terror w stosunku do rodzin aresztowanych, 

• wymuszanie fałszywych samooskarżeń i oskarżeń innych osób, wg 
z góry opracowanych koncepcji, drogą stosowania następujących  
przestępczych metod w śledztwie 
- bicia, do wymyślnego torturowania włącznie (mimo że użycie 
przymusu fizycznego zostało zabronione już 10 X 1946 r. 
rozkazem szefa GZI nr 170), 
- stójki, męczące ćwiczenia, pozbawianie snu, przetrzymywanie w 
antysanitarnych warunkach, karcery i inne udręki, 

• spowodowanie stosowaniem wyżej wym. metod w licznych 
wypadkach w stosunku do ludzi niewinnych: 
- uszkodzeń ciała, 
- rozstroju zdrowia, często trwałej choroby psychicznej, 
- trwałego kalectwa, 
- zamachów samobójczych (udanych lub usiłowanych), 
- zabójstw (np. płk Załęski, kpr. Witczak, prawdopodobnie mjr 
Wierusz-Kowalski), 

• maltretowanie aresztowanego przy użyciu wszelkich środków po 
odwołaniu zeznań wobec prokuratora, 



• maltretowanie i bicie oskarżonych i świadków nawet w 
kilkugodzinnych przerwach rozprawy - w wypadkach złożenia 
odmiennych zeznań niż w wymuszonych protokołach śledztwa, 
 

Dalej raport wyszczególnia zarzuty przeciwko Prokuraturze Wojskowej, 
zarzuty przeciwko sądownictwu wojskowemu,  

We „wnioskach” czytamy m.in.: 

„Co do oddania pod sąd komisja jest zdania, że nic nie stoi na 
przeszkodzie osądzenia wszystkich winnych przez sąd wojskowy, który 
jest właściwy z mocy ustawy. Natomiast wskazanym byłoby, aby 
śledztwo przeciwko byłym prokuratorom wojskowym i byłym sędziom 
wojskowym było prowadzone przez prokuraturę powszechną ze względu 
na możliwość skrępowania prokuratora wojskowego względami 
środowiskowymi i więzami koleżeństwa.” 

„Komisja również nie obejmuje powyższym wnioskiem tych osób, co do 
których Prokuratura Wojskowa rozporządza już niewątpliwymi dowodami 
popełnienia w toku śledztwa zbrodni (zabójstwa lub bardzo ciężkiego 
uszkodzenia ciała) i których pociągnięcie do odpowiedzialności 
następuje z mocy samej ustawy - niejako automatycznie - jak np. KULAK 
Józef, mjr rez. i JURKIEWICZ Jan, kpt. rez. (obaj pod zarzutem 
zabójstwa), URBANIAK Marian, mjr rez. (pod zarzutem bardzo ciężkiego 
uszkodzenia ciała w wyniku przestępczych metod śledztwa), WOJDA 
Mieczysław, mjr rez. i CZEKAŁA Edmund, ppłk rez. (obaj pod zarzutem 
zabójstwa w wyniku przestępczych metod śledztwa), przy czym grupa ta 
może jeszcze ulec poszerzeniu o osoby, co do których naczelny 
prokurator wojskowy zdobył już lub zdobędzie dowody w toku śledztwa 
(np. istnieją poważne dane wskazujące na zbrodniczą działalność 
NIEDZIELINA Jana, ppłk. rez., w sprawie przeciwko rozstrzelanym 
oficerom Marynarki Wojennej).” 

W sprawie odpowiedzialności oficerów b. Informacji i sądów wojskowych 
Komisja wnioskowała  o obniżenie o dwa stopnie wojskowe (dla 16) oraz 
zwolnienie dyscyplinarne (7 osób) jak również zawiadomienie CKKP, 
obniżenie o jeden stopień wojskowy (20 osób), obniżenie stopnia 
wojskowego o jeden dla 8 prokuratorów, obniżenie stopnia wojskowego 
o jeden lub dwa dla 6 sędziów. 

 

Sprawiedliwości nie stało się zadość – i naszą rolą jest nieustanne 
przypominanie o tym! 

Władysław Szarski – dyrektor Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu 


