
Krzysztof Szwagrzyk

WÊród najwa˝niejszych kwestii badawczych dotyczàcych wojskowego wymiaru
sprawiedliwoÊci pierwszego dziesi´ciolecia powojennej Polski znajdujà si´ pytania
o rol´ i wp∏yw na ich funkcjonowanie oficerów sowieckich. W sytuacji kadrowej
„ludowego” Wojska Polskiego, przynajmniej w latach 1943–1944, jego powstanie
i rozwój uzale˝nione by∏y od pomocy delegowanych oficerów Zwiàzku Radzieckie-
go1. Na podejmowane wówczas decyzje o charakterze ustawodawczym, organizacyj-
nym i personalnym wp∏ywa∏a niech´ç komunistów polskich i dowództwa wojskowe-
go do przedwojennych prawników, b´dàca rezultatem ideologicznych za∏o˝eƒ.

9

1 O oficerach sowieckich w wojskowym wymiarze sprawiedliwoÊci pisali m.in.: Z. Biegaƒski, Sàdownictwo
i skazani na Êmierç z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945–1956, Byd-
goszcz 2003, s. 315; B. Dzi´cio∏, Rola sàdownictwa wojskowego w utrwaleniu w∏adzy ludowej w Polsce
(1944–1948). Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem doc. dr. R. Halaby w Wy˝szej Szkole Nauk
Spo∏ecznych przy KC PZPR w Warszawie w 1977 r., Wojskowy Instytut Historyczny (dalej: WIH), sygn.
IV/96/186, s. 53, 196–198, 333; M. Kielasiƒski, Raport o zabijaniu [w:] Przest´pstwa s´dziów i prokuratorów
w Polsce lat 1944–1956, red. W. Kulesza, A. Rzepliƒski, Warszawa 2000, s. 129–133; M. Kielasiƒski, Raport
o zabijaniu, „Zeszyty Historyczne” (Pary˝) 1993, z. 106, s. 87–131; A. Lityƒski, O prawie i sàdach poczàt-
ków Polski Ludowej, Bia∏ystok 1999; s. 22; A. Lityƒski, Poczàtki prawa komunistycznego w Polsce. Prawo kar-
ne wojskowe przed wrzeÊniem 1944 r., „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 1996, nr XXXIX, s. 76; F. Musia∏, Sàdow-
nictwo wojenne i wojskowe 1943–1955. Budowa struktur aparatu represji, „Zeszyty Historyczne WiN-u”
2003, nr 19–20, s. 76; E. Nalepa, Oficerowie Armii Sowieckiej w Wojsku Polskim w latach 1949–1956, „Woj-
skowy Przeglàd Prawniczy” (dalej: WPP) 1994, nr 1/2, s. 116, 195; E. J. Nalepa, Oficerowie Armii Sowiec-
kiej w Wojsku Polskim 1943–1968, Warszawa 1995, s. 234–235, J. Nazarewicz, Wojskowe prokuratury specjal-
ne, WPP 1973, nr 3 (107), s. 443–458; R. Ostafiƒski-Bodler, Sàdy wojskowe w Polskich Si∏ach Zbrojnych i ich
kompetencje w sprawach karnych w latach 1914–2002, Toruƒ, 2002, s. 249; J. Polan-Haraschin, X-lecie s∏u˝-
by sprawiedliwoÊci Ludowego Wojska Polskiego, WPP 1959, nr 1 (52), s. 14; J. Poksiƒski, „My s´dziowie, nie
od Boga…” Z dziejów Sàdownictwa Wojskowego PRL 1944–1956. Materia∏y i dokumenty, Protokó∏ narady
partyjnej aktywu partyjnego Najwy˝szego Sàdu Wojskowego i Zarzàdu Sàdownictwa Wojskowego, prze-
prowadzonej z udzia∏em szefa G∏ównego Zarzàdu Politycznego gen. bryg. [Janusza] Zarzyckiego i zast´p-
cy szefa GZP LWP p∏ka [Bronis∏awa] Bednarza w dniach 20 i 21 listopada 1956 r., s. 21–24, 112; J. Poksiƒ-
ski, „TUN”. Tatar – Utnik – Nowicki, Warszawa 1992, s. 69–70; A. Weso∏owski, W cieniu wojny i polityki.
Sàdownictwo Wojska Polskiego na froncie wschodnim w latach 1943–1945, Toruƒ 2003, s. 122, 148, 154–155;
C. Wójcik, Rola i zadania sàdownictwa wojskowego w okresie represji politycznych 1944–1956, „Pami´ç
i SprawiedliwoÊç” 1996, nr XXXIX, s. 101–104; S. Zwoliƒski, Skazania na Êmierç przez sàdy LWP w latach
1944–1945. Wyroki, których byç nie powinno, „Wojskowy Przeglàd Historyczny” (dalej: WPH) 1992, nr 1,
s. 218–228. 
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Dodatkowym powodem by∏a niewielka liczba przebywajàcych w ZSRR prawników
obywateli polskich posiadajàcych niezb´dne doÊwiadczenie w sprawowaniu funkcji
kierowniczych, istotne w procesie tworzenia nowych struktur sàdowniczych i proku-
ratorskich. Ze wzgl´du na trudnoÊci kadrowe i dominacj´ kryteriów politycznych
przy obsadzaniu stanowisk w wojskowym wymiarze sprawiedliwoÊci zdecydowano
si´ na wykorzystanie dla tego rodzaju s∏u˝by oficerów Zwiàzku Radzieckiego. Sto-
sunkowo nieliczna, niespe∏na pi´çdziesi´cioosobowa grupa oficerów sowieckich, a˝
do po∏owy lat pi´çdziesiàtych decydowa∏a o obliczu „polskiego” wojskowego wymia-
ru sprawiedliwoÊci, czyniàc zeƒ jednà z najbardziej represyjnych instytucji totalitar-
nego paƒstwa2. W krótkim czasie przy wspó∏pracy odpowiednio dobranych i ubez-
w∏asnowolnionych decyzyjnie oficerów LWP uda∏o si´ tej formacji stworzyç
wzorowane na trybuna∏ach sowieckich podporzàdkowane partii jednostki organiza-
cyjne wymiaru sprawiedliwoÊci, realizujàce przede wszystkim zadania polityczne. 

S∏u˝àcy w LWP oficerowie sowieccy nie nale˝eli do elit prawniczych Zwiàzku
Radzieckiego. WÊród nich by∏o jedynie trzech pracujàcych wczeÊniej na stanowi-
skach zast´pców i prezesów sowieckich sàdów wy˝szego szczebla. Pe∏nieniem funk-
cji kierowniczej móg∏ si´ poszczyciç doradca Najwy˝szego Sàdu Wojskowego
(NSW) w latach 1950–1951 Piotr Samsonow, by∏y zast´pca szefa Wojskowego Try-
buna∏u Leningradzkiego Okr´gu Wojskowego (1927–1938) i zast´pca szefa Wojsko-
wego Trybuna∏u 8. Armii (1939–1940)3, oraz Bronis∏aw Rakowski, piastujàcy w la-
tach 1936–1943 stanowisko prezesa Trybuna∏u Wojsk NKWD (1936–1943)4.

Trzech innych oficerów: Aleksander Michniewicz5, Wilhelm Âwiàtkowski6 i Alek-
sander Tarnowski7 posiada∏o doÊwiadczenie wyniesione ze s∏u˝by na stanowiskach do-
wódczych w sàdach i prokuraturach szczebla dywizyjnego i garnizonowego. Znaczna
wi´kszoÊç by∏a dotàd s´dziami, prokuratorami, pomocnikami prokuratorów lub s´-
dziami Êledczymi zarówno wojskowych, jak i cywilnych instytucji sprawiedliwoÊci
ZSRR. Do Polski przyby∏o tak˝e dwóch adwokatów (Gotfryd Ostrowski8, Cezary
Matkowski)9 i sekretarz Wojskowego Trybuna∏u Armii Czerwonej, skierowany
w 1944 r. na stanowisko prokuratora 1. DP im. Tadeusza KoÊciuszki (Szymon Dwas)10.

W pojedynczych przypadkach do prokuratury wojskowej trafi∏y osoby nieposia-
dajàce ˝adnych kwalifikacji zawodowych, których dotychczasowe zaj´cia nie mia∏y
jakichkolwiek zwiàzków z wymiarem sprawiedliwoÊci. W 1943 r. do LWP skierowa-
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2 B. Dzi´cio∏, Zabezpieczenie dyscypliny i gotowoÊci bojowej zwiàzków taktycznych i operacyjnych LWP przez
sàdownictwo wojenne w latach 1943–1945, praca habilitacyjna z∏o˝ona w Akademii Sztabu Generalnego
LWP, Warszawa 1986, mps w zb. WIH, s. 210. 

3 Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Akta osobowe Piotra Samsonowa, 7474/497. 
4 CAW, Akta osobowe Bronis∏awa Rakowskiego, 4817/497/58. 
5 CAW, Akta osobowe Aleksandra Michniewicza, 497/58/214. 
6 CAW, Akta osobowe Wilhelma Âwiàtkowskiego, 7967/497/58. 
7 Biogram A. Tarnowskiego zob.: J. Poksiƒski, „My s´dziowie, nie od Boga…”, s. 19; A. Weso∏owski, W cie-

niu wojny i polityki. Sàdownictwo Wojska Polskiego na Froncie wschodnim w latach 1943–1945, Toruƒ 2003,
s. 122, 436, 437, 442. 

8 CAW, Akta osobowe Gotfryda Ostrowskiego, 1478/70/43. 
9 CAW, Akta osobowe Cezarego Matkowskiego, 3112/497/88. 
10 CAW, Akta osobowe Szymona Dwasa, III/7/224. 
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no W∏adys∏awa Oleckiego, zatrudnionego w latach 1939–1943 kolejno na stanowi-
sku kierownika dzia∏u finansowego Wydzia∏u Zdrowia w Leningradzie, g∏ównego
buchaltera fabryki obuwia w Leningradzie, robotnika w Owocowej Stacji DoÊwiad-
czalnej w m. Frunze i urz´dnika w tamtejszej fabryce konserw11. Kilka miesi´cy po
nim swojà b∏yskotliwà karier´ w prokuraturze i GZI MON rozpoczà∏ Antoni Skul-
baszewski, absolwent Wydzia∏u In˝ynierii Làdowej Instytutu Irygacji i Mechanizacji
Gospodarki Wiejskiej w Taszkiencie z 1943 r.12

W tej sytuacji nie nale˝a∏y do rzadkoÊci opinie s∏u˝bowe zbli˝one do tej wystawio-
nej jednemu z prokuratorów przez p∏k. Henryka Foldera w 1946 r.: „Prokurator
Amons nie dorós∏ do zajmowanego stanowiska, zajmuje je jedynie z powodu braku
dostatecznie kwalifikowanych kadr [...]. Wykszta∏cenie ogólne niskie, prawnicze ˝ad-
ne, inteligencja mierna [...]. Dokumenty sporzàdzone przez prokuratora Amonsa
cz´sto zaliczyç wypada do rz´du humorystycznych, ich bezradnoÊç i wyjàtkowo niska
kultura prawnicza graniczà nierzadko z niezamierzonym przez autora komizmem”13.

Zasady pe∏nienia s∏u˝by w Wojsku Polskim przez ˝o∏nierzy Armii Czerwonej re-
gulowa∏ rozkaz naczelnego dowódcy LWP z 15 stycznia 1945 r. Zgodnie z jego tre-
Êcià delegowani ˝o∏nierze i oficerowie wszystkich stopni podlegali s∏u˝bowo naczel-
nemu dowódcy LWP. Za wykroczenia i przest´pstwa pope∏nione podczas s∏u˝by
podlegali w∏aÊciwoÊci organów sprawiedliwoÊci LWP, z wyjàtkiem przest´pstw za-
gro˝onych karà Êmierci. W takim przypadku sprawy przekazywane by∏y sowieckim
trybuna∏om wojennym14. Uregulowane w 1945 r. i obowiàzujàce do grudnia 1956 r.15

rozwiàzanie dotyczy∏o równie˝ oficerów delegowanych do s∏u˝by w wojskowym wy-
miarze sprawiedliwoÊci. 

Niejasna pozostawa∏a sprawa roty przysi´gi ˝o∏nierskiej sk∏adanej przez ofice-
rów sowieckich. Zdaniem Juliana Polana-Haraschina byli oni zwolnieni z przysi´gi
sk∏adanej w LWP16. Tymczasem w latach czterdziestych s´dziowie i prokuratorzy
wojskowi sk∏adali przysi´g´ s´dziowskà, której treÊç koƒczy∏ zwrot „Tak mi dopo-
mó˝ Bóg!”. Potwierdzajà to dokumenty w aktach osobowych m.in. Bronis∏awa Ra-
kowskiego17 i W∏adys∏awa Oleckiego.18

Z wyliczeƒ specjalistów i danych êród∏owych wynika, ˝e 1 sierpnia 1945 r., tj.
przed demobilizacjà LWP, na 288 stanowisk wojskowego wymiaru sprawiedliwoÊci
oko∏o 10 proc. (30 osób) zajmowali delegowani oficerowie sowieccy,19 z czego 13

11 CAW, Akta osobowe W∏adys∏awa Oleckiego, 13421/247. 
12 CAW, Akta osobowe Antoniego Skulbaszewskiego, 497/58/7960. 
13 CAW, Akta osobowe Jana Amonsa, 497/58/7525, k. 13. 
14 B. Dzi´cio∏, Zabezpieczenie dyscypliny i gotowoÊci bojowej…, s. 209–210; J. Polan-Haraschin, X-lecie s∏u˝by

sprawiedliwoÊci Ludowego Wojska Polskiego, WPP 1959, nr 1 (52), s. 14. 
15 R. Ostafiƒski-Bodler, op. cit., s. 300. 
16 J. Polan-Haraschin, op. cit., s. 14. 
17 Przysi´g´ odbiera∏ inny oficer sowiecki, p∏k A. Tarnowski (CAW, Akta osobowe Bronis∏awa Rakowskiego,

4817/497/58, k. 26). 
18 CAW, Akta osobowe W∏adys∏awa Oleckiego, 13421/247, k. 5. 
19 B. Dzi´cio∏, Rola sàdownictwa wojskowego w utrwaleniu w∏adzy ludowej w Polsce (1944–1948), rozprawa

doktorska napisana pod kierunkiem doc. dr. R. Halaby w Wy˝szej Szkole Nauk Spo∏ecznych przy
KC PZPR w Warszawie w 1977 r., WIH, sygn. IV/96/186, k. 333; J. Poksiƒski, op. cit., s. 21. 
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w sàdownictwie20 i 17 w prokuraturze. Na poczàtku 1946 r. na 538 stanowisk ju˝ tyl-
ko na 17 pracowali prawnicy ZSRR21. Trzy lata potem, 5 sierpnia 1949 r., w korpu-
sie oficerskim LWP liczàcym 14 728 osób s∏u˝y∏o ju˝ tylko 728 (ok. 5 proc.) ofice-
rów sowieckich. W najmniejszej liczbie wyst´powali w s∏u˝bie sprawiedliwoÊci – 12
(1,6 proc.), s∏u˝bie weterynaryjnej (1,5 proc.) i administracyjnej (1,2 proc.) 22. W la-
tach 1949–1955 ze s∏u˝by sprawiedliwoÊci uby∏o 17 oficerów ZSRR, w tym 11 po-
wróci∏o do Zwiàzku Radzieckiego23, 5 pozosta∏o w Polsce24, 1 zmar∏25. ¸àcznie, nie
liczàc oficerów sowieckich wykonujàcych funkcje administracyjne, w latach
1943–1955 w wojskowym wymiarze sprawiedliwoÊci LWP s∏u˝y∏o 45 oficerów ZSRR
ró˝nych narodowoÊci26. 

Dwie najliczniejsze grupy stanowi∏y osoby pochodzenia polskiego i rosyjskiego.
Poza nimi odnotowano tak˝e dwie inne narodowoÊci. Za ¸otysza uznano urodzone-
go w Dêwiƒsku i noszàcego polskobrzmiàce imi´ i nazwisko prokuratora Edwarda
Saulewicza27. NarodowoÊç ˝ydowskà przypisano pp∏k. Szymonowi Dwasowi28. Rosja-
nami byli Sergiusz Bazewicz29, Jakub Prokopowicz30, doradcy Naczelnej Prokuratu-
ry Wojskowej, NSW i Zarzàdu Sàdownictwa Wojskowego (ZSW) Aleksiej Milcyn31,
Wasilij Zajcew32 i nieznajàcy w ogóle j´zyka polskiego Piotr Samsonow33. Tej samej
narodowoÊci by∏a te˝ prawdopodobnie ca∏a obsada personalna Wojskowego Sàdu
i Wojskowej Prokuratury Wojsk Lotniczych: Iwan Czeczel, Micha∏ Ersztein, Dymitr

20 AIPN, Zesp. Najwy˝szy Sàd Wojskowy, t. 10, Sprawy personalne za rok 1945, IPN 878/24, k. 22. 
21 J. Poksiƒski, op. cit., s. 22. 
22 E. Nalepa, Oficerowie Armii Sowieckiej w Wojsku Polskim w latach 1949–1956, WPP 1994, nr 1/2, s. 195. 
23 W latach 1949–1955 do ZSRR wyjechali: Sergiusz Bazewicz (1950), Piotr Samsonow (1951, Aleksiej Mil-

cyn (1951), Piotr Azarkiewicz, Stefan Piekarski (1953), Jan Amons, Konstanty Krukowski, Wilhelm Âwiàt-
kowski, Aleksander Tomaszewski, Wasilij Zajcew (1954), Antoni Lachowicz (1955). 

24 Obywatelstwo polskie przyj´li: Henryk Walmus (1945), W∏adys∏aw Olecki (1950), Gotfryd Ostrowski
(1952), Julian Giemborek (1954), Piotr Parzeniecki (1954). 

25 10 II 1955 r. zmar∏ w Warszawie p∏k Stanis∏aw Radomski. 
26 1. Akarsajow [Akarsjow? – imi´ nieznane], 2. Aleksiej Milcyn, 3. Jan Amons, 4. Leonard Azarkiewicz, 5.

Sergiusz Bazewicz, 6. Iwan Czeczel, 7. Szymon Dwas, 8. Micha∏ Ersztein, 9. Julian Giemborek, 10. Dymitr
Kozaczenko, 11. Wac∏aw Koz∏owski, 12. Konstanty Krukowski, 13. A. (imi´ nieznane) Kursowa, 14. Anto-
ni Lachowicz, 15. Konstanty Lasota, 16. Jan Mastalerz, 17. Cezary Matkowski, 18. Aleksander Michnie-
wicz, 19. Miko∏aj Mikitin, 20. Aleksiej Milcyn, 21. Miko∏aj Miskwin, 22. Samuel Nowik, 23. W∏adys∏aw
Olecki, 24. Marian Osowski, 25. Gotfryd Ostrowski, 26. Piotr Parzeniecki, 27. Stefan Piekarski, 28. Fran-
ciszek Pojmaƒski, 29. Jakub Prokopowicz, 30. Stanis∏aw Radomski, 31. Bronis∏aw Rakowski, 32. Micha∏
Rawikowicz, 33. Jan Rymkiewicz, 34. Piotr Samsonow, 35. Edward Saulewicz, 36. Pawe∏ Sidorow, 37. An-
toni Skulbaszewski, 38. Miko∏aj So∏owiew, 39. Wilhelm Âwiàtkowski, 40. Anatol Targuƒski, 41. Aleksander
Tomaszewski, 42. Henryk Walmus, 43. Wasilij Zajcew, 44. Witold Zubowicz, 45. Micha∏ ˚urawlew. 

27 CAW, Akta osobowe Edwarda Saulewicza, 616/497, k. 3. 
28 CAW, Akta osobowe Szymona Dwasa, III/7/224. 
29 CAW, Akta osobowe Sergiusza Bazewicza (Iwanowa), 1638/78/5. W Dzienniku personalnym MON za rok

1947 r. wyst´puje jako Sergiusz Iwanow, s. W∏odzimierza (AIPN, Dziennik personalny MON za rok 1947,
0990/82, k. 186). 

30 CAW, Akta osobowe Jakuba Prokopowicza, 3367/497/58. 
31 CAW, Akta osobowe Aleksieja Milcyna, 4589/497. 
32 J. Poksiƒski, „Victis Honos”. Spisek w wojsku, Warszawa 1994, s. 291. 
33 CAW, Akta osobowe Piotra Samsonowa, 7474/497; J. Poksiƒski, „My s´dziowie, nie od Boga…”, s. 25. 

Sklad tom II aktualny  29/04/2006  09:03  Page 12



13

Oficerowie sowieccy w strukturach wymiaru sprawiedliwoÊci…

Kozaczenko Miko∏aj Miskwin, Miko∏aj Nikitin, Samuel Nowik, Micha∏ Rawikowicz,
Pawe∏ Sidorow, Miko∏aj So∏owiew, Aleksander Zawadzki, Micha∏ ˚urawlew. 

Ponad po∏owa delegowanych do LWP oficerów wymiaru sprawiedliwoÊci legity-
mowa∏a si´ polskim pochodzeniem i polskimi nazwiskami34. Atuty te mia∏y przeko-
naç pozbawione pe∏nej informacji spo∏eczeƒstwo, ˝e wojskowy wymiar sprawiedli-
woÊci kierowany jest przez Polaków. W istocie odegrali oni rol´ wspó∏czesnych
janczarów, realizujàcych z przekonaniem polityk´ obcego mocarstwa, mimo i˝ nie-
kiedy sami padali ofiarà jego polityki35. Jak zauwa˝y∏ A. Weso∏owski, najcz´Êciej nie
czuli si´ Polakami36. Karmieni przez lata propagandà sowieckà, ulegli w dalekim
stopniu wynarodowieniu. Silnie indoktrynowani, oddani „Sprawie Lenina-Stalina”
– jak cz´sto podkreÊlano w ich charakterystykach – nie czuli emocjonalnych zwiàz-
ków z krajem swojego (lub swoich przodków) urodzenia. Ich kontakty s∏u˝bowe
i prywatne utrudnione by∏y cz´sto przez s∏abe opanowanie j´zyka polskiego37, zupe∏-
nà nieznajomoÊç krajowych warunków i prezentowane na co dzieƒ poczucie wy˝szo-
Êci obywatela Kraju Rad. 

Mimo b∏yskawicznych awansów38 i wysokiego jak na powojenne warunki w Pol-
sce standardu ˝ycia oddelegowani do LWP oficerowie sowieccy s∏u˝b´ w obcej ar-
mii traktowali przede wszystkim w kategoriach wojskowej powinnoÊci, realizowanej
w ramach internacjonalistycznej pomocy. Wyalienowani emocjonalnie spoÊród spo-
∏eczeƒstwa, w którym spe∏niali wyznaczone im zadania, regularnie wyst´powali do
w∏adz sowieckich o wyra˝enie zgody na powrót „do swojego kraju”, 39 pos∏ugujàc si´
typowym w takich przypadkach zwrotem: „Prosz´ o skierowanie mnie przez Naczel-
ne Dowództwo jako obywatela ZSRR do Zwiàzku Radzieckiego”40. W wi´kszoÊci
byli zdeklarowanymi komunistami, cz∏onkami WKP(b). „Poniewa˝ wychowany [je-
stem] w duchu bolszewickim w ZSRR, to przekonania polityczne moje inne byç nie
mogà” – pisa∏ Henryk Walmus41. Niektórzy nawet, jak p∏k Stefan Piekarski, walczy-
li w wojnie 1920 r. przeciw Polsce. 

34 Np. Aleksander Tomaszewski, syn Juliana i Salomei, brat Cezarego i Bronis∏awa (CAW, Akta osobowe
Aleksandra Tomaszewskiego, 8044/497/58, k. 35). 

35 Wi´êniami NKWD byli w latach 1938–1939 S. Piekarski i J. Giemborek (CAW, Akta osobowe Stefana Pie-
karskiego, 497/58/7059, k. 45, 51; CAW, Akta osobowe Juliana Giemborka, 1268/67/61, k. 43–44). 

36 A. Weso∏owski, op. cit., s. 148. 
37 Problemy z podstawami j´zyka polskiego odnotowano w aktach osobowych m. in.: CAW, Akta osobowe

Stefana Piekarskiego, 497/58/7059; CAW, Akta osobowe Edwarda Saulewicza, 616/497, k. 5; CAW, Akta
osobowe Gotfryda Ostrowskiego, 1478/70/43, k. 2; CAW, Akta osobowe Witolda Zubowicza, 762/497,
k. 28. 

38 Typowe przyk∏ady to przebieg karier: K. Krukowskiego – mjr 1943, pp∏k 1944, p∏k 1945; A. Lachowicza
– chor. 1944, por. 1944, mjr 1945, pp∏k 1946, p∏k 1950; P. Parzenieckiego – mjr 1944, pp∏k 1945, p∏k 1946;
A. Skulbaszewskiego – por. 1944, kpt. 1944, mjr 1945, pp∏k 1945, p∏k 1946 lub W. Âwiàtkowskiego – mjr
1944, pp∏k 1945, p∏k 1946. 

39 CAW, Akta osobowe Bronis∏awa Rakowskiego, 4817/497/58, k. 28; CAW, Akta Mariana Osowskiego,
3236/497, k. 32; CAW, Akta osobowe Antoniego Skulbaszewskiego, 497/58/7960, k. 84; CAW, Akta osobo-
we Aleksandra Tomaszewskiego, 8044/497/58, k. 8, 12. 

40 CAW, Akta osobowe Bronis∏awa Rakowskiego, 4817/497/58, k. 28.
41 CAW, Akta osobowe Henryka Walmusa, 1576/75/1618, k. 13. 
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Pierwszym oficerem wymiaru sprawiedliwoÊci 1. DP im. Tadeusza KoÊciuszki
by∏ w∏aÊnie wspomniany pp∏k Stefan Piekarski, przyby∏y do obozu w Sielcach nad
Okà 20 maja 1943 r.42 Tydzieƒ potem, 28 maja, objà∏ stanowisko przewodniczàce-
go Sàdu Polowego43 (SP) 1. DP44, choç formalnà nominacj´ otrzyma∏ dopiero
19 czerwca 1943 r. na mocy rozkazu nr 24 gen. Zygmunta Berlinga45. W zaledwie
czteroosobowym sk∏adzie sàdu poza Piekarskim znalaz∏o si´ jeszcze dwóch innych
oficerów sowieckich: kpt. Leonard Azarkiewicz i kpt. Anatol Targuƒski46. Funkcj´
s´dziego Êledczego objà∏ przyby∏y równie˝ z Armii Czerwonej kpt. Konstanty
Krukowski. 

Z chwilà powo∏ania w sierpniu 1943 r. 1. Korpusu Polskich Si∏ Zbrojnych
w ZSRR dowództwo stworzonego w jego strukturze Sàdu Polowego powierzono
Stefanowi Piekarskiemu, a na opuszczone stanowisko przewodniczàcego Sàdu Po-
lowego 1. DP mianowano innego oficera sowieckiego, mjr. Leonarda Azarkiewicza.
Ostatnim z istniejàcych w 1943 r. sàdów polowych w PSZ by∏ SP 2. DP, kierowany
przez wspomnianego kpt. A. Targuƒskiego (od 7 paêdziernika 1943 r.)47.

Zapoczàtkowanà nad Okà koncepcj´ obsadzania kierowniczych stanowisk ofice-
rami sowieckimi kontynuowano wraz z rozwojem liczebnym i organizacyjnym armii.
Z dniem 8 kwietnia 1944 r. stanowiska przewodniczàcego i zast´pcy Wojskowego
Sàdu 1. Armii Polskiej w ZSRR obj´li dwaj wysocy stopniem oficerowie sowieccy
pochodzenia polskiego – p∏k Aleksander Tarnowski i pp∏k Stefan Michniewicz. Dwa
miesiàce wczeÊniej kierownictwo Wojskowej Prokuratury PSZ w ZSRR, przekszta∏-
conych wkrótce w 1. Armi´ Polskà w ZSRR, z∏o˝ono w r´ce by∏ego cz∏onka trybu-
na∏ów wojennych Armii Czerwonej p∏k. Jana Mastalerza. 

W czasie przekraczania przez Armi´ Czerwonà i jednostki LWP Bugu oficero-
wie sowieccy przewodniczyli poza Wojskowym Sàdem 1. Armii Polskiej w ZSRR
wszystkim sàdom polowym w Wojsku Polskim: 1. DP (mjr Leonard Azarkiewicz),
2. DP (kpt. Konstanty Krukowski), 3. DP (pp∏k Stefan Piekarski), 4. DP (Piotr Pa-
rzeniecki), 5. DP (por. Marian Osowski), 6. DP (por. Gotfryd Ostrowski), 1. Korpu-
su Pancernego (mjr Konstanty Lasota). 

Po gruntowanych zmianach organizacyjnych w strukturze wojskowego wymiaru
sprawiedliwoÊci we wrzeÊniu 1944 r. pod koniec tego roku delegowani do Polski ofi-

42 Przybycie S. Piekarskiego do Sielc 20 maja 1943 r. i obj´cie przez niego funkcji przewodniczàcego SP
1. DP tydzieƒ póêniej pozwala podaç w wàtpliwoÊç tez´ G. Jakubowskiego o powstaniu pierwszego sàdu
wojskowego w po∏owie maja 1943 r. (G. Jakubowski, Sàdownictwo powszechne w Polsce 1944–1950,
Warszawa 2002, s. 18). 

43 OkreÊlenie „sàd polowy” stosowano jedynie dla sàdów dywizji i korpusów, przymiotnika tego nie u˝ywano
np. w stosunku do sàdów armii, zast´pujàc go terminem „wojenny”(B. Dzi´cio∏, Centralne organy sàdow-
nictwa wojskowego w latach walki o utrwalenie w∏adzy ludowej w Polsce 1945–1947, WPP 1977, nr 4, s. 419). 

44 CAW, Akta osobowe Stefana Piekarskiego, 497/58/7059, k. 45, 65. Data 19 VI 1943 r. do niedawna uzna-
wana by∏a za dzieƒ powo∏ania do ˝ycia wojskowej s∏u˝by sprawiedliwoÊci (B. Dzi´cio∏, Zabezpieczenie dys-
cypliny i gotowoÊci..., s. 24).

45 J. Poksiƒski, S´dziowie wojskowi w latach 1944–1956. Próba zarysowania problemu, „Niepodleg∏oÊç i Pa-
mi´ç” 1997, nr 1 (7), s. 39. 

46 A. Weso∏owski, op. cit., s. 435. 
47 Ibidem, s. 439. 
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cerowie ZSRR kierowali pracami prawie wszystkich organów wojskowego wymiaru
sprawiedliwoÊci: Wydzia∏u Sàdownictwa Wojennego i jednoczeÊnie Najwy˝szego
Sàdu Wojskowego (pp∏k/gen. bryg. Aleksander Tarnowski), Wojskowego Sàdu
1. Armii LWP (pp∏k Aleksander Michniewicz), Wojskowego Sàdu 2 Armii LWP
(p∏k Stefan Piekarski), sàdów polowych: 1. DP (mjr Leonard Azarkiewicz), 2. DP
(mjr Konstanty Krukowski), 3. DP (kpt. Józef ¸ucewicz), 4. DP. (kpt. Piotr Parze-
niecki), 5. DP (mjr Marian Osowski), 6. DP (kpt. Gotfryd Ostrowski), 1. Korpusu
Pancernego (mjr Konstanty Lasota) oraz prokuratur: 1. Armii LWP (mjr Jakub Pro-
kopowicz) i 2. Armii LWP (kpt. Edward Saulewicz) i znacznej wi´kszoÊci prokura-
tur dywizyjnych: 1 DP (mjr Wilhelm Âwiàtkowski), 2. DP (por. Jan Amons), 4. DP
(kpt. Stanis∏aw Radomski), 5. DP (mjr Witold Zubowicz), 6. DP (kpt. Antoni La-
chowicz), 9. DP (por. Henryk Walmus). 

Udzia∏ oficerów sowieckich w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoÊci w LWP
szczególnà form´ przybra∏ w zorganizowanym w listopadzie 1944 r. Wojskowym Sà-
dzie Wojsk Lotniczych. Jego obsad´ stanowili: pp∏k Iwan Czeczel (szef), zast´pca
mjr Micha∏ Ersztein (zast´pca), s´dziowie: mjr Miko∏aj Miskwin, kpt. Pawe∏ Sidorow
i pracownicy administracyjni: starszy sekretarz por. Jerzy Sajenko, sekretarz por. Ol-
ga Szatalina, sekretarz por. Maria Dobrynina, maszynistka cywilna E. Dawidowa.
W zespole pracowa∏o tak˝e dwóch kierowców: szer. M. Siemianow, szer. N. Stiepa-
now48. Ca∏kowicie sowiecki by∏ ponadto sk∏ad funkcjonujàcej przy Wojskach Lotni-
czych prokuratury, kierowanej przez pp∏k. Miko∏aja Nikitina. Jej stan etatowy przed-
stawia∏ si´ nast´pujàco: zast´pca szefa mjr Samuel Nowik, podprokuratorzy: mjr
Dymitr Kozaczenko, mjr Micha∏ ˚urawlew, kpt. Miko∏aj So∏owiew, oficerowie Êled-
czy: kpt. Aleksander Zawadzki, kpt. Micha∏ Rawikowicz, sekretarz por. Wasyl ˚yt-
niak, maszynistka cyw. Klaudia Gierasimowa i kierowca plut. Iwan Tichomirow49.

Ju˝ po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych i powo∏aniu siedmiu wojskowych sàdów
okr´gów (WSO) – b´dàcych sàdami wy˝szego szczebla wobec sàdów dywizyjnych
i przyporzàdkowanych do rodzajów wojsk oraz garnizonów – ich szefami mianowa-
no w wi´kszoÊci oficerów sowieckich. SpoÊród siedmiu istniejàcych w kraju WSO
pi´cioma kierowali delegowani do Polski prawnicy ze ZSRR: krakowskiego – pp∏k
Bronis∏aw Rakowski, lubelskiego – p∏k Franciszek Pojmaƒski, ∏ódzkiego – mjr Ma-
rian Osowski, Êlàskiego – p∏k Stefan Piekarski, warszawskiego – pp∏k Konstanty
Krukowski50. 

W tym samym czasie (wrzesieƒ 1945 r.) na 21 sàdów dywizyjnych tylko dwa
– Wojskowy Sàd Dywizji Rolno-Gospodarczej (mjr Gotfryd Ostrowski) i Wojskowy
Sàd 1. Korpusu Pancernego (pp∏k Konstanty Lasota) – kierowane by∏y przez ofice-
rów sowieckich51. Podobne proporcje wyst´powa∏y w utworzonych w lutym 1946 r.
wojskowych sàdach i prokuraturach rejonowych (WSR i WPR). Na czele 14 WSR-ów

48 F. Musia∏, Sàdownictwo wojenne i wojskowe 1943–1955. Budowa struktur aparatu represji, „Zeszyty Histo-
ryczne WiN-u” 2003, nr 19–20, s. 76. 

49 Ibidem, s. 76. 
50 B. Dzi´cio∏, Rola sàdownictwa wojskowego..., s. 196. 
51 Ibidem, s. 197–198. 
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i 14 WPR-ów stan´∏o pi´ciu s´dziów i prokuratorów przyby∏ych ze ZSRR: Piotr Pa-
rzeniecki w WSR w Gdaƒsku, Julian Giemborek w WSR w Katowicach, W∏adys∏aw
Olecki w WPR w Bia∏ymstoku, Stanis∏aw Radomski w WSR w Lublinie i Cezary
Matkowski w WSR w Rzeszowie. 

Za organizatorów wojskowego wymiaru sprawiedliwoÊci LWP, majàcych przy
tym olbrzymi wp∏yw na stanowione prawo, uznawani sà p∏k/gen. Aleksander Tar-
nowski i p∏k Aleksander Michniewicz52. Przyby∏y do LWP 2 kwietnia 1944 r. Alek-
sander Tarnowski kierowa∏ przedtem Trybuna∏em Wojskowym 10. DPanc. Gwardii
4. Armii Pancernej. Wyje˝d˝ajàc na poczàtku 1946 r., pozostawi∏ w Polsce rozbudo-
wane i sprawnie dzia∏ajàce wojskowe struktury sàdowo-prokuratorskie53. Docenia-
jàc jego wysi∏ek i wykonanà prac´, dostrzegano przy tym niezr´cznoÊç zaistnia∏ej sy-
tuacji, gdy „o losie ich [rodzin] najbli˝szych decyduje cz∏owiek w mundurze
polskiego genera∏a, niemówiàcy dobrze po polsku, nieznajàcy psychologii peten-
tów”. Rozumiano, ˝e „nie mo˝e [to] wp∏ynàç na dodatnie ustosunkowanie si´ do
wojska tych, którzy o tym wiedzà”54.

Wspó∏pracujàcy z Aleksandrem Tarnowskim Aleksander Michniewicz pozosta∏
w Polsce o rok d∏u˝ej, do marca 1947 r. Wyjecha∏ na podstawie rozkazu nr 19 z 21
marca 1947 r. Tego dnia podj´to decyzj´ o wyjeêdzie z Polski nie tylko p∏k. Aleksan-
dra Michniewicza, b´dàcego wówczas prezesem NSW, ale i jego zast´pcy p∏k. Jana
Mastalerza. W rozkazie po˝egnalnym marsza∏ek Micha∏ Rola ˚ymierski i gen. dyw.
Marian Spychalski pisali: „W trudnym okresie wojennym, przy braku dostatecznej
liczby kwalifikowanych kadr, potrafili oni nale˝ycie zorganizowaç sàdownictwo woj-
skowe, czyniàc zeƒ sprawny instrument utrzymania ∏adu i dyscypliny w wojsku.
W latach powojennych przyczynili si´ do wyszkolenia kadr m∏odych s´dziów
i prok[uratorów] wojskowych, przez co umo˝liwili wykonanie poruczonych sàdow-
nictwu wojskowemu zadaƒ w zakresie Êcigania osób cywilnych, winnych pope∏nienia
przest´pstw przeciwko ustrojowi i bezpieczeƒstwu paƒstwa”55.

Powrót do ZSRR Aleksandra Tarnowskiego, Aleksandra Michniewicza i Jana
Mastalerza w latach 1946–1947 wydawa∏ si´ rozpoczynaç proces wyjazdu z Polski in-
nych oficerów. W pierwszych dwóch powojennych latach z Polski wyjechali bowiem
tak˝e Szymon Dwas, Jakub Prokopowicz, Bronis∏aw Rakowski, Edward Saulewicz
i Witold Zubowicz. W 1948 r. s∏u˝b´ w Polsce zakoƒczyli równie˝ Cezary Matkow-
ski i Marian Osowski. Ich wyjazdom towarzyszy∏y istotne zmiany kadrowe na kie-
rowniczych stanowiskach: mianowanie p∏k. Henryka Holdera naczelnym prokurato-
rem wojskowym i awansowanie niedawnego ˝o∏nierza AK, dr. W∏adys∏awa
Garnowskiego, na prezesa Najwy˝szego Sàdu Wojskowego. 

52 A. Lityƒski, Poczàtki prawa komunistycznego w Polsce..., s. 76; F. Musia∏, op. cit., s. 69; R. Ostafiƒski-Bodler,
op. cit., s. 249; J. Poksiƒski, „TUN”..., s. 69–70. 

53 J. Poksiƒski, My, s´dziowie nie od Boga..., s. 19; A. Weso∏owski, op. cit., s. 122, 436, 437, 442. 
54 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), KC PZPR, Pismo mjr. Mariana Muszkata do szefa GZP LWP

z 18 III 1945 r., I/85, t. 17, k. 3. 
55 CAW, Akta osobowe Aleksandra Michniewicza, 497/58/214, k. 26. 
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Zasadniczà zmian´, wyra˝ajàcà si´ w zaostrzeniu polityki karnej i ruchach ka-
drowych na kluczowych stanowiskach w s∏u˝bie, przyniós∏ rok 1950. Skierowano
wówczas do Polski trzech doradców sowieckich Aleksieja Milcyna,56 Piotra Samso-
nowa57 i Wasilija Zajcewa58, majàcych odtàd doradzaç szefowi Zarzàdu Sàdownic-
twa Wojskowego, naczelnemu prokuratorowi wojskowemu i prezesowi Najwy˝sze-
go Sàdu Wojskowego. W opinii p∏k. Oskara Karlinera, szefa ZSW w latach
1950–1956, doradcy nie orientowali si´ w polskich warunkach, a oczekiwana od nich
pomoc szybko przyj´∏a postaç „komisarzenia”59.

W 1950 r. na stanowisko prezesa NSW przeniesiono równie˝ p∏k. Wilhelma
Âwiàtkowskiego60, który razem ze swoim zast´pcà p∏k. Aleksandrem Tomaszewskim61,
do 1954 r. w sposób niepodzielny kierowali wojskowà politykà karnà, doprowadza-
jàc do nagminnego ∏amania prawa przez s´dziów wojskowych. BezpoÊrednià przy-
czynà odwo∏ania Âwiàtkowskiego z Polski – a mo˝e tylko umiej´tnie wykorzystanym
pretekstem – by∏o ujawnienie faktu, ˝e dwaj bracia jego poÊlubionej w 1949 r. ˝ony
byli cz∏onkami AK62.

Oprócz udzia∏u w organizacji wymiaru sprawiedliwoÊci LWP i sprawowaniu
w nim funkcji kierowniczych oficerowie sowieccy osobiÊcie uczestniczyli w ferowa-
niu wyroków w sprawach politycznych. W jednym z pierwszych mordów sàdowych
w Polsce: procesie oficera AK por. Józefa Pucha∏y, toczàcym si´ przed NSW, obra-
dujàcym na sesji wyjazdowej w Rzeszowie 18 paêdziernika 1944 r., g∏ówne role ode-
grali s´dzia p∏k Aleksander Tarnowski i prokurator p∏k Jan Mastalerz. Wynikiem
przygotowanego aktu oskar˝enia i og∏oszonego szybko wyroku by∏a wykonana tego
samego dnia egzekucja w Rzeszowie63. Dokonany przez oficerów sowieckich sàdo-
wy mord na Puchale nie by∏ odosobnionym przypadkiem orzekania przez przedsta-
wicieli obcej armii wyroków „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”64. 

Najbardziej charakterystycznym bodaj przyk∏adem ich pracy w Polsce by∏a spra-
wa por. Mieczys∏awa Bujaka, straconego 30 sierpnia 1951 r. w wi´zieniu przy ul.
Kleczkowskiej we Wroc∏awiu. W wyniku zastosowanych metod Êledczych i sprepa-
rowanych dowodów por. Bujaka i oÊmiu podchorà˝ych OSP nr 2 w Jeleniej Górze
oskar˝ono o przynale˝noÊç do „nielegalnej organizacji”. Âledztwo w sprawie prowa-
dzi∏ OZI nr IV we Wroc∏awiu, kierowany przez p∏k. Niko∏aja Dianowa. Po przeka-

56 CAW, Akta osobowe Aleksieja Milcyna, 4589/497. 
57 CAW, Akta osobowe Piotra Samsonowa, 7474/497. 
58 Biogram W. Zajcewa zob. J. Poksiƒski, „Victis Honos”..., s. 291. 
59 J. Poksiƒski, „My s´dziowie, nie od Boga…”, s. 62. 
60 CAW, Akta osobowe Wilhelma Âwiàtkowskiego, 7967/497/58. 
61 CAW, Akta osobowe Aleksandra Tomaszewskiego, 8044/497/58. 
62 CAW, Akta osobowe Wilhelma Âwiàtkowskiego, 7967/497/58, k. 46. 
63 A. Zagórski, Pierwsze wyroki. Mord sàdowy na por. Józefie Puchale „Lisie”, „Zeszyty Historyczne WiN-u”

1999, nr 13, s. 241–242. 
64 Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez S. Zwoliƒskiego, tylko w okresie 1 X 1944 – 10 V 1945 r.

oficerowie sowieccy orzekajàcy jako przewodniczàcy sk∏adów sàdów LWP orzekli: S. Piekarski – 22 razy
kar´ Êmierci, M. Ossowski – 17, K. Krukowski – 17, J. Giemborek – 14, K. Lasota – 7, A. Michniewicz – 7,
A. Tarnowski – 6 (S. Zwoliƒski, Skazania na Êmierç przez sàdy LWP w latach 1944–1945. Wyroki, których byç
nie powinno, WPH 1992, nr 1, s. 219–228 z za∏àcznikami, b.p.). 
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zaniu akt do WPO nr IV sporzàdzono akt oskar˝enia zatwierdzony przez szefa tej
instytucji, równie˝ oficera sowieckiego p∏k. Stanis∏awa Radomskiego. Po przes∏aniu
akt do WSO nr IV we Wroc∏awiu rozpraw´ sàdowà przeciwko Mieczys∏awowi
Bujakowi i jego podkomendnym prowadzi∏ szef sàdu p∏k Stefan Piekarski. Og∏oszo-
ny przez niego wyrok Êmierci zosta∏ nast´pnie zaakceptowany decyzjà kolejnego
przedstawiciela Armii Czerwonej w Polsce, p∏k. Wilhelma Âwiàtkowskiego, prezesa
NSW65.

W nierozpoznanym do koƒca bilansie ich s∏u˝by w Polsce szczególne miejsca
przypadnà z pewnoÊcià Konstantemu Krukowskiemu, Julianowi Giemborkowi
i Stefanowi Piekarskiemu. Wyjàtkowo represyjne orzecznictwo pierwszego z nich
odczuli od jesieni 1944 do wiosny 1945 r. mieszkaƒcy Lubelszczyzny, gdzie s´dzia
Krukowski szafowa∏ w tym czasie masowo wyrokami Êmierci66. Wed∏ug zestawienia
opracowanego przez S. Zwoliƒskiego tylko w okresie pomi´dzy 1 wrzeÊnia 1944 a 10
maja 1945 r. Krukowski skaza∏ na Êmierç 17 osób67. Równie ponurà s∏aw´ zyska∏ Ju-
lian Giemborek. Do maja 1945 r. orzek∏ co najmniej 14 najwy˝szych wyroków68. Tra-
gicznà seri´ kontynuowa∏ podczas pracy na stanowiskach s´dziego WSG w Rzeszo-
wie (9 X – 29 XI 1944) i szefa tego˝ sàdu (30 XI 1944 – 3 VI 1945), kiedy z∏o˝y∏ swój
podpis pod nast´pnymi 37 wyrokami Êmierci. Po wyjeêdzie na Górny Âlàsk pomi´-
dzy 11 marca 1946 a 12 marca 1947 r. jako przewodniczàcy sk∏adu s´dziowskiego
WSR w Katowicach na kar´ Êmierci skaza∏ kolejne 74 osoby69. 

Dziesiàtki osób sta∏y si´ równie˝ ofiarami p∏k. Stefana Piekarskiego. Dotàd uda-
∏o si´ precyzyjnie zbadaç jedynie dwa okresy jego kariery w LWP: wojenny (pomi´-
dzy wrzeÊniem 1944 a majem 1945 r.) – z 22 wyrokami Êmierci70 i Êlàski (katowicki
i wroc∏awski), przypadajàcy na lata 1945–1953, kiedy orzek∏ 32 razy kar´ Êmierci71.
Na wnikliwe badania czekajà wyroki Piekarskiego wydane na stanowiskach prezesa
Sàdu Polowego 1. DP (28 V – 1 IX 1943), prezesa Sàdu Polowego 1. Korpusu PSZ
w ZSRR (2 IX 1943 – 4 III 1944), prezesa Sàdu Polowego 3. DP (5 III – 19 IX 1944),
a przede wszystkim prezesa Sàdu Polowego 2. Armii (20 IX 1944 – 25 VIII 1945)72.

65 K. Szwagrzyk, Golgota wroc∏awska 1945–1956, Wroc∏aw 1995, s. 471–482; Archiwum Wojsk Làdowych, Fi-
lii nr II we Wroc∏awiu, Akta sprawy przeciwko Mieczys∏awowi Bujakowi i innym, So-103/52. 

66 M. Kielasiƒski, Raport o zabijaniu [w:] Przest´pstwa s´dziów i prokuratorów w Polsce lat 1944–1956, red.
W. Kulesza, A. Rzepliƒski, Warszawa 2000, s. 129–133; Z. Leszczyƒska, Gin´ za to, co najg∏´biej cz∏owiek
ukochaç mo˝e. Skazani na kar´ Êmierci przez sàdy wojskowe na Zamku Lubelskim (1944–1945), Lublin 1998,
s. 101–102; C. Wójcik, Rola i zadania sàdownictwa wojskowego w okresie represji politycznych 1944–1956,
„Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 1996, nr XXXIX, s. 101–102. 

67 S. Zwoliƒski, op. cit., s. 219–228 z za∏àcznikami, b.p. 
68 S. Zwoliƒski, op. cit.
69 J. Borowiec, Aparat bezpieczeƒstwa a wojskowy wymiar sprawiedliwoÊci. Rzeszowszczyzna 1944–1954, War-

szawa 2004, s. 277; Skazani na kar´ Êmierci przez Wojskowy Sàd Rejonowy w Katowicach 1944–1955, wst´p
i oprac. T. Kurpierz, Katowice 2004, s. 23. 

70 S. Zwoliƒski, op. cit., s. 219–228 z za∏àcznikami, b.p. 
71 K. Szwagrzyk, Wojskowy Sàd Okr´gowy IV w latach 1945–1954, „Zeszyty Historyczne WiN-u” 2000, nr 14,

s. 119. 
72 Zob. Wyrok Wojskowego Sàdu 2. Armii LWP pod przewodnictwem S. Piekarskiego wydany na Apolina-

rego Repsa i oÊmiu innych akowców [w:] T. ˚enczykowski, Polska Lubelska 1944, Warszawa 1990,
s. 308–314; Z. Leszczyƒska, Gin´ za to, co najg∏´biej cz∏owiek ukochaç mo˝e, cz. II, Lublin 2003, s. 216–218. 
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Droga ˝yciowa Stefana Piekarskiego stanowiç mo˝e symbolicznà biografi´ kilku-
dziesi´ciu oficerów sowieckich pochodzenia polskiego, s∏u˝àcych w wojskowym wy-
miarze sprawiedliwoÊci, okreÊlanych mianem POP-ów73.

Wbrew publikowanym niekiedy danym Stefan Piekarski nie by∏ ˚ydem74. Uro-
dzi∏ si´ 10 listopada 1897 r. w Zgierzu. Ojciec Zygmunt by∏ ogrodnikiem, matka An-
na z d. Bloch zajmowa∏a si´ wychowaniem czwórki dzieci: Boles∏awa, Amelii, Stefa-
na i Adama. W 1914 r., uciekajàc przed wkraczajàcymi do ¸odzi Niemcami, Stefan
znalaz∏ si´ w Rosji. Cz∏onek WKP(b) od sierpnia 1917 r., po wybuchu rewolucji
w Rosji bra∏ udzia∏ w walkach Armii Czerwonej na Ukrainie z oddzia∏ami gen. Pio-
tra Wrangla, w Baku z wojskami angielskimi i tureckimi, organizowa∏ te˝ rewolucj´
we W∏adykaukazie. 

W sierpniu 1920 r. jako politruk 8. roty 224. pu∏ku 25. Dywizji Czapajewskiej
XII Armii Czerwonej dotar∏ pod Che∏m i ZamoÊç. W 1922 r. przeniesiono go na
stanowisko politruka 6. pu∏ku strzeleckiego. Nast´pnie by∏ kolejno politrukiem
84. pu∏ku strzeleckiego 28. Górskiej Dywizji Strzeleckiej (1923–1924), sekretarzem
okr´gowej komisji partyjnej (1925), sekretarzem politycznym 5. Dywizji Kawalerii
(1925–1928). 

Po latach milczenia w 1927 r. Stefan napisa∏ dwa lub trzy listy do matki, przesy-
∏ajàc niewielkà kwot´ pieni´dzy. Dla mieszkajàcych nadal w Zgierzu Piekarskich ze-
rwanie kontaktu ze Stefanem oznacza∏o jego Êmierç w Zwiàzku Radzieckim. Tym-
czasem pià∏ si´ on po szczeblach wojskowej kariery. W 1936 r. ukoƒczy∏
„dziesi´ciolatk´” w Rostowie nad Donem. Edukacj´ kontynuowa∏ na Wydziale Za-
ocznym Moskiewskiego Instytutu Prawa w Charkowie, który ukoƒczy∏ w 1938 r. Jed-
nak˝e prac´ w wojskowym sàdownictwie rozpoczà∏ znacznie wczeÊniej, bo ju˝ od
1928 r.: by∏ cz∏onkiem kolegium sàdów wojskowych 22. i 74. Dywizji (1928–1929),
Okr´gu Wojennego Ârednia Azja (1929–1932), Moskiewskiego Okr´gu Wojskowe-
go (1932–1933), Pogranicznej Ochrony Krymu (1933–1936), Pó∏nocnokaukaskiego
Okr´gu Wojskowego (1936–1938). 

Od 9 czerwca 1938 do 11 maja 1939 r. przebywa∏ w wi´zieniu NKWD. Po zwol-
nieniu do 1943 r. pozostawa∏ w rezerwie Armii Czerwonej. W tym czasie pracowa∏
na podrz´dnych stanowiskach partyjnych w Kijowie i Riazaniu. W maju 1943 r. zo-
sta∏ zmobilizowany i skierowany do s∏u˝by w LWP, poczàtkowo jako przewodniczà-
cy Sàdu Polowego 1. DP (28 V – 1 IX 1943), nast´pnie przewodniczàcy Sàdu Polo-
wego 1. Korpusu PSZ w ZSRR (2 IX 1943 – 4 III 1944), Sàdu Polowego 3. DP
(5 III – 19 IX 1944), prezes Sàdu Polowego 2. Armii (20 IX 1944 – 25 VIII 1945),
szef Wojskowego Sàdu Okr´gowego nr IV we Wroc∏awiu (26 VIII 1945 – 6 X 1953). 

Imponujàcym karierze zawodowej Stefana Piekarskiego nie towarzyszy∏o szcz´-
Êcie w ˝yciu rodzinnym. W 1923 r. poÊlubi∏ rozwódk´ Elenà Awilkinà. Jedyny syn
Wilen urodzony w 1925 r. zginà∏ 27 maja 1945 r. w wypadku w Poznaniu, s∏u˝àc po-

73 POP – powszechnie u˝ywany w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych skrótowiec pochodzàcy od s∏ów „pe∏-
niàcy obowiàzki Polaka(ów)”. 

74 H. Pajàk, S. ˚ochowski, Rzàdy zbirów 1940–1990, Lublin 1996, s. 76. 
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dobnie jak ojciec w Wojsku Polskim. W 1933 r., tu˝ po rozwodzie z Awilkinà, o˝eni∏
si´ powtórnie, tym razem z wdowà – ˚annà Spektor, ˚ydówkà, która zmar∏a
w 1941 r. W 1943 r., po wstàpieniu do Wojska Polskiego, pozna∏ trzecià kobiet´ swe-
go ˝ycia – oficera wojskowej s∏u˝by medycznej, chirurga, Jadwig´ Senkowskà, z po-
chodzenia Ukraink´75. 

Powrót p∏k. Piekarskiego do Polski po kilkudziesi´ciu latach nieobecnoÊci spo-
wodowa∏ kolejne komplikacje w jego ˝yciu i s∏u˝bie. W 1945 r. odnalaz∏ w ¸odzi
swojà siostr´ Ameli´. Dowiedzia∏ si´ o Êmierci ojca podczas I wojny Êwiatowej,
Êmierci matki w 1942 r. i osadzeniu w Mathausen starszego brata Boles∏awa, dla ra-
towania którego Amelia podpisa∏a volkslist´. Najm∏odszy z rodzeƒstwa – Adam
– w 1939 r. zosta∏ schwytany przy przekraczaniu nowej granicy niemiecko-sowiec-
kiej i zes∏any do ∏agru w g∏àb ZSRR. Na mocy umowy Sikorski-Majski wstàpi∏ do
armii Andersa, z którà przeszed∏ ca∏y szlak bojowy w stopniu podoficera. Po zakoƒ-
czeniu wojny pozosta∏ w Londynie. Niebawem okaza∏o si´, ˝e za dzia∏alnoÊç w AK
skazano w 1945 r. szwagra Piekarskiego. W 1946 r. powróci∏ do Polski Adam, a Bo-
les∏aw zamieszka∏ z Piekarskim i jego ˝onà w willi przy ul. J. Brandta 6/1 we Wro-
c∏awiu76.

Wszystkie kontakty z rodzinà, zarówno te osobiste, jak i listowne, by∏y tematem
sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ, wysy∏anych przez p∏k. Piekarskiego do swoich prze∏o˝onych
w sàdownictwie wojskowym, w dowództwach kolejnych okr´gów wojskowych,
w wojskowych s∏u˝bach partyjnych i informacyjnych77. „Nie odczuwam szczególne-
go przywiàzania do krewnych – pisa∏ w jednym z raportów Piekarski – 30 lat, przez
które ich nie widzia∏em, ostudzi∏y te uczucia”78.

2 sierpnia 1948 r. Piekarski zalegalizowa∏ swój zwiàzek z Jadwigà Senkowskà,
z którà mia∏ ju˝ dwie nieÊlubne córki: Jolant´, urodzonà w Katowicach 2 grudnia
1945 r., i Irin´, urodzonà 15 stycznia 1948 r. we Wroc∏awiu79. 

Kolejne k∏opoty Piekarskiego zwiàzane by∏y z rodzinà trzeciej ˝ony. W 1945 r.,
korzystajàc z mo˝liwoÊci repatriacji, przyjecha∏a do Polski matka Senkowskiej, gdzie
odnalaz∏a córk´ i jej starszego o 23 lata towarzysza ˝ycia. Wkrótce okaza∏o si´, ˝e
ojciec Jadwigi Senkowskiej, uchodzàcy dotàd za zaginionego, odnalaz∏ si´ w jednym
z sowieckich ∏agrów, skazany na kar´ 20 lat pozbawienia wolnoÊci 80.

WÊród podleg∏ego mu personelu s´dziowskiego i administracyjnego Stefan Pie-
karski mia∏ pos∏uch absolutny. Wspó∏pracujàcy z nim Polacy nawet po latach, wspo-
minajàc go, podkreÊlajà jego ˝yczliwoÊç, wysokà kultur´ bycia, opanowanie i szar-
mancki stosunek wobec kobiet. U niektórych wzbudza∏ jednak paniczny strach.
B´dàcy na stanowisku zast´pcy szefa WSO nr IV we Wroc∏awiu mjr Stanis∏aw Ba-

75 CAW, Akta osobowe Stefana Piekarskiego, 497/58/7059. 
76 Ibidem, k. 64. 
77 Ibidem; zob. te˝ raport S. Piekarskiego do naczelnika Wydzia∏u Kadr MON p∏k. Ko˝ucha z 3 VII 1953 r.

(CAW, Akta osobowe Stefana Piekarskiego, 497/58/7059, k. 54–57, 64–65). 
78 Ibidem, k. 54. 
79 Ibidem, k. 31. 
80 Ibidem, k. 40. 
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raniuk nawet podczas rozmowy telefonicznej z Piekarskim wstawa∏ z krzes∏a i po-
prawia∏ mundur81.

Stefan Piekarski nieêle mówi∏ po polsku, choç z silnym akcentem rosyjskim. Nie
rozumia∏ niektórych s∏ów, co powodowa∏o niekiedy k∏opotliwe sytuacje podczas
prowadzonych przez niego rozpraw. Znajàcy go z codziennych kontaktów odnosili
wra˝enie jakby si´ czegoÊ ba∏82. Nigdy nie sk∏ada∏ podania o zwolnienie z obywatel-
stwa sowieckiego. 22 paêdziernika 1953 r. wyjecha∏ do ZSRR, zabierajàc ze sobà
komplet mebli gdaƒskich83. 

Nie wszyscy delegowani do Polski prawnicy sowieccy czuli si´ tak jak Piekarski
obywatelami ZSRR. W latach 1945–1954 podanie o zwolnienie z obywatelstwa so-
wieckiego w zwiàzku z pragnieniem pozostania w Polsce z∏o˝y∏o pi´ciu oficerów na-
rodowoÊci polskiej. Ju˝ w grudniu 1945 r. powodzeniem zakoƒczy∏y si´ starania
podj´te przez por. Henryka Walmusa. Po demobilizacji pracowa∏ w PGR-ach
w Olsztyƒskiem i Gdaƒskiem84.

Dramatyczne okolicznoÊci towarzyszy∏y zmianie obywatelstwa przez mjr. W∏ady-
s∏awa Oleckiego. Urodzony w 1903 r. w Nowej Bielicy k. Homla, jako jedyny w woj-
skowym wymiarze sprawiedliwoÊci by∏ pochodzenia szlacheckiego. Po Êmierci rodzi-
ców, Boles∏awa i Adelajdy z Wasilewskich, znalaz∏ si´ w sierociƒcu w Gatczynie
k. Leningradu. Do 1 sierpnia 1943 r. mieszka∏, kszta∏ci∏ si´ i awansowa∏ w ZSRR.
Problemy zacz´∏y si´ jesienià 1949 r. z chwilà przeniesienia go do dyspozycji Depar-
tamentu Personalnego MON i podj´cia decyzji o odkomenderowaniu do Armii
Czerwonej85. „Nie chce wracaç do ZSRR – pisa∏ w opinii s∏u˝bowej Antoni Skulba-
szewski. [...] zdj´ty ze stanowiska wojskowego prokuratora rejonowego za apolitycz-
ny stosunek do spraw i obcowanie z ludêmi obcego nam Êrodowiska. Uwa˝am, ˝e
ukrywa w sobie wrogi stosunek do ustroju socjalistycznego”86. 

Dat´ stawienia si´ W∏adys∏awa Oleckiego w Moskwie wyznaczono na 10 paê-
dziernika 1949 r. Cztery dni wczeÊniej w piÊmie do Ministerstwa Obrony Narodowej
˝ona Oleckiego, Helena, wyst´powa∏a w obronie m´˝a: „Jak si´ dowiedzia∏, ˝e mu-
si si´ ze mnà rozstaç, ci´˝ko zachorowa∏ na serce i rozstrój nerwowy. Zawsze by∏ ta-
ki energiczny, a teraz tylko p∏acze i chce umrzeç. [...] Prosz´ o udzielenie natychmia-
stowej pomocy lekarskiej i o pozostawienie mego m´˝a w Polsce”87. Skutkiem
podj´tych zabiegów przez samego Oleckiego i jego bliskich uchwa∏à Rady Najwy˝-
szej ZSRR z 29 listopada 1950 r. zosta∏ on zwolniony z obywatelstwa sowieckiego88.

W 1952 r. obywatelstwo polskie otrzyma∏ pp∏k Gotfryd Ostrowski, by∏y szef Sà-
du Polowego 6. DP i Wojskowego Sàdu Dywizji Rolno-Gospodarczej. Odtàd utrzy-

81 Zapis rozmów z by∏à sekretarkà WSO IV Janinà Beêdziak z 18 lipca i 2 sierpnia 2000 r., notatki w zbio-
rach autora. 

82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 CAW, Akta osobowe Henryka Walmusa, 1576/75/1618. 
85 CAW, Akta osobowe W∏adys∏awa Oleckiego, 13421/247, k. 9–10. 
86 Ibidem, k. 10. 
87 Ibidem, k. 11
88 Ibidem. 
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mywa∏ si´ z wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego w Poznaniu, gdzie
mieszka∏ do Êmierci w 1981 r.89

Decyzjami Rady Najwy˝szej z 24 maja 1954 r. i 2 lipca 1954 r. obywatelstwo
ZSRR stracili równie˝ pu∏kownicy Piotr Parzeniecki i Julian Giemborek, kierujàcy
dotàd wieloma sàdami wojskowymi. Urodzony w Warszawie w 1895 r. Parzeniecki
by∏ synem woênego szkolnego w Warszawie, który za zaoszcz´dzone pieniàdze ku-
pi∏ domek w Mi´dzylesiu pod Warszawà, gdzie rodzina Parzenieckich mieszka∏a
jeszcze w okresie mi´dzywojennym. Do 1914 r. Piotr Parzeniecki ukoƒczy∏ szko∏´
Êrednià w Warszawie. W wieku 19 lat zosta∏ zmobilizowany do armii carskiej, w któ-
rej awansowa∏ do stopnia chorà˝ego (praporszczika). W 1917 r. wstàpi∏ do Armii
Czerwonej. Bra∏ udzia∏ w wojnie domowej i w wojnie z Finlandià w latach
1939–1940. Po trzydziestu latach wróci∏ do kraju. „Poniewa˝ wróciç do Polski nie by-
∏o mo˝liwoÊci, zosta∏em w Rosji” – napisa∏ po latach w swoim ˝yciorysie90.

Równie˝ w wyniku I wojny Êwiatowej do Rosji wyjecha∏a rodzina Giemborków.
Ojciec urodzonego w Dàbrowie Górniczej Juliana by∏ aktywnym dzia∏aczem tamtej-
szej SDKPiL. Przysz∏y szef sàdów wojskowych w Rzeszowie, Katowicach, Bia∏ymsto-
ku, Bydgoszczy i Warszawie do po∏owy lat trzydziestych pià∏ si´ po szczeblach karie-
ry prawniczej. W efekcie czystek przeprowadzanych w ZSRR NKWD aresztowa∏o
ojca Juliana. Zwolniony w 1944 r., zmar∏ kilka miesi´cy potem. Aresztowanie ojca
spowodowa∏o równie˝ krótkie uwi´zienie samego Juliana Giemborka, którego po
wypuszczeniu na wolnoÊç przesuni´to ze stanowiska s´dziego sàdów ludowych na
stanowisko radcy prawnego91.

Rzeczywiste przyczyny podj´tych przez Parzenieckiego, Giemborka i innych de-
cyzji o pozostaniu w Polsce sà – i prawdopodobnie pozostanà – niemo˝liwe do okre-
Êlenia. Znali je jedynie sami oficerowie i ewentualnie ich najbli˝si. ˚aden z zacho-
wanych dokumentów nie wspomina, czy wymagajàca odwagi proÊba o skreÊlenie
z obywatelstwa sowieckiego podyktowana by∏a silnymi, mimo up∏ywu lat, zwiàzkami
uczuciowymi z Polskà, traumatycznymi doÊwiadczeniami doznanymi w ZSRR, czy
byç mo˝e wynika∏a ze zgo∏a innych, bardziej prozaicznych przyczyn. 

W 1955 r. w wojskowym wymiarze sprawiedliwoÊci pozosta∏o ju˝ tylko dwóch ofi-
cerów sowieckich: p∏k Stanis∏aw Radomski, kierujàcy Prokuraturà Âlàskiego Okr´gu
Wojskowego, i p∏k Antoni Lachowicz, zast´pca Naczelnego Prokuratora Wojskowe-
go. Swoje obowiàzki wykonywa∏ jedynie Lachowicz. Ci´˝ko chory Radomski od je-
sieni 1954 r. leczy∏ si´ bowiem w szpitalach wojskowych we Wroc∏awiu i Warszawie.
10 lutego 1955 r. zmar∏ na raka w Wojskowym Szpitalu Okr´gowym w Warszawie92.

89 CAW, Akta osobowe Gotfryda Ostrowskiego, 1478/70/43; Archiwum Okr´gowej Rady Adwokackiej
w Warszawie, Akta osobowe adwokata Gotfryda Ostrowskiego, A. 362; Archiwum Instytucji MON w Mo-
dlinie (dalej: AIMON), Akta osobowe obroƒcy wojskowego Gotfryda Ostrowskiego, 1559/99/182. 

90 CAW, Akta osobowe Piotra Parzenieckiego, 1354/742, k. 4, 17. 
91 CAW, Akta osobowe Juliana Giemborka, 1268/67/61, k. 43–44. 
92 CAW, Akta osobowe Stanis∏awa Radomskiego, 7926/497/58, k. 5. 
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Po Êmierci Stanis∏awa Radomskiego pozosta∏ w Polsce jedynie mówiàcy dobrze
po polsku, ale z wyraênym akcentem rosyjskim, p∏k Antoni Lachowicz93. Nie by∏ po-
stacià lubianà w prokuraturze94. W ˝yciu prywatnym mà˝ m∏odszej od niego o dzie-
si´ç lat Rity (Rywki) i ojciec trójki dzieci: Jurija oraz (urodzonych ju˝ we Wroc∏a-
wiu) Wiery i Antona. Z opowiadaƒ rodziców wiedzia∏, ˝e rodzina trafi∏a na Syberi´
za udzia∏ w powstaniu styczniowym. By∏ roz˝alony na swój los, ale i dumny z tego,
co zdo∏a∏ w ˝yciu osiàgnàç95. 

Wyjazd Antoniego Lachowicza w paêdzierniku lub listopadzie 1955 r. 96 zamyka∏
kilkunastoletni okres pobytu w Polsce oficerów sowieckich delegowanych do pracy
w sàdach i prokuraturach LWP. W tym czasie zdo∏ali oni stworzyç struktury wojsko-
wego wymiaru sprawiedliwoÊci, ponoszàcego szczególnà odpowiedzialnoÊç za re-
presje w latach 1944–1955, o których skali Êwiadczy ponad 80 tys. wyroków w spra-
wach politycznych97, w tym 5858 wyroków Êmierci98. Ich obecnoÊç bezpoÊrednio
przyczyni∏a si´ do zaostrzenia polityki karnej i wp∏ywa∏a na prac´ zale˝nych od nich
Polaków. 

Poza aktualnymi mo˝liwoÊciami badawczymi pozostaje ocena pracy oficerów so-
wieckich w Polsce dokonana po ich powrocie do Zwiàzku Radzieckiego. Dane te,
podobnie jak informacje o dalszym przebiegu kariery (lub jej braku) w szeregach
Armii Radzieckiej, znajdujà si´ nadal jedynie w niedost´pnych dla polskich history-
ków aktach Centralnego Archiwum Wojskowego Federacji Rosyjskiej w Podolsku. 
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93 CAW, Akta osobowe Antoniego Lachowicza, 497/58/7776; AIMON, Akta osobowe Antoniego Lachowi-
cza, 161/91/3259. 

94 J. Poksiƒski, „TUN”..., s. 85. 
95 Rozmowa z Ryszardem Szczerkowskim przeprowadzona we Wroc∏awiu 20 IV 2000 r., notatka w zbiorach

autora. 
96 Data bli˝ej nieokreÊlona. 
97 Wg J. Poksiƒskiego w latach 1945–1954 za pope∏nienie tego typu przest´pstw zapad∏o 81 500 wyroków ska-

zujàcych (J. Poksiƒski, S´dziowie wojskowi w latach 1944–1956, „Niepodleg∏oÊç i Pami´ç” 1997, nr 1, s. 35). 
98 Ksi´ga Êwiadectw. Skazani na kar´ Êmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. ˚aryn, J. ˚u-

rek, Warszawa 2003, s. XXXII–XXXIII, XXXVI–XXXVII.
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