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Czołowy działacz Zrzeszenia „W olność i N iezawisłość” na Rzeszowszczyźnie, red. 
Tadeusz Pleśniak (ps. „Gad” , „Hanka”, „Zośka”) został zamordowany 17 stycznia 
1949 roku przez pluton egzekucyjny KBW , po uprzednim skazaniu na karę śmierci -  
naw et w brew  „praw u” kom unistycznem u. Pleśniak był bow iem  oficerem W P i AK, 
a „sądzili” go kapral i szeregowiec -  jako ławnicy. Na krótko przed aresztowaniem 
go przez funkcjonariuszy UB w Kłodzku (dokąd wyjechał z Rzeszowa), opracował dla 
zastępcy prezesa Zarządu Głównego i jednocześnie prezesa Obszaru Zachodniego 
W iN, mjr. A dam a Lazarowicza (ps. „Aleksander”) referat zatytułowany Procesy polity
czne w «demokratycznej» Polsce.

Ów tekst nie dotarł jednakże do adresata, który 5 grudnia 1947 roku został areszto
wany przed swoim zdekonspirowanym  lokalem z Żninie (woj. bydgoskie). Natom iast 
12 grudnia na ulicznym punkcie kontaktowym we W rocławiu aresztowano prezesa 
Okręgu D olnośląskiego W iN, mjr. Ludw ika M arszałka (ps. „Kasper”), w którego oto
czeniu -  wedle ustaleń dr. Tom asza Balbusa z Oddziału IPN we W rocławiu -  um ie
szczono agenta UB z zadaniem ścisłej inwigilacji. Nic nie wiedząc o aresztowaniu 
swego przełożonego, M arszałek przybył na punkt kontaktowy z łącznikiem do prezesa 
Obszaru Zachodniego WiN. M iał przy sobie „przygotowane do przekazania dla Laza
row icza spraw ozdanie m iesięczne O kręgu W iN  za listopad 1947 r., kw ity p ieniężne 
i inne materiały organizacyjne” , a wśród nich trzy teksty opracowane przez T. P leś
niaka.

W szystko to, w tym i referat Procesy polityczne w «demokratycznej» Polsce, stało 
się łupem UB. Z treści referatu ubowcy już wiedzieli, że ten, u którego go znalezio
no, nie nazyw a się K ulczycki, chociaż na to nazw isko m iał w ystaw ione dokum enty 
i na każdej karcie tego m aszynopisu napisał: „Znaleziono u m nie 12.XII.1947 Kulczy
cki” . Nie jest też chyba przypadkiem , że autor referatu, jego  adresat i „pośrednik” 
żywi z kleszczy ubowskich już  nie wyszli. Po skazaniu ich na śm ierć wyroki wyko
nano. Przewodniczył składowi sądzącem u Pleśniaka sam szef W ojskowego Sądu Rejo
nowego w Rzeszowie, mjr W acław  Pietroń (były oficer AK!) „w towarzystwie” ław 
ników „ludowych” z KBW . Zespołom  sędziowskim w sprawie przeciwko M arszałkowi 
i Lazarowiczowi przewodniczył natomiast ppłk A leksander W arecki (właśc.: W arenha- 
upt). W  pierwszym przypadku jako szef WSR we Wrocławiu, a w drugim -  szef WSR 
w W arszawie, dokąd został przeniesiony „w nagrodę” za werdykty zgodne z oczeki
waniem komunistycznych władz. Zacytujmy -  za dr. T. Balbusem -  opinię o nim 
w ystawioną przez prezesa Najwyższego Sądu W ojskowego, płk. dr. W ładysława Gar- 
nowskiego (też byłego akowca): „W  trudniejszych sprawach -  np. sabotaży i przestę
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pczych związków politycznych -  sam [tj. W arecki -  przyp. S.L.K.] przewodniczy ze 
zrozumieniem toczącej się walki klasowej. Politycznie pewny. Zapatrywanie dem okra
tyczne [czyt.: kom unistyczne -  przyp. S.L.K.] ma głęboko ugruntowane i ocenia nale
życie rolę ZSRR w toczącej się walce z imperializmem. W tym duchu wpływa na 
podwładnych” . Z takimi „kwalifikacjami” był potem sędzią NSW  i jednocześnie sze
fem inspekcji Zarządu Sądow nictw a W ojskow ego M ON w stopniu  pu łkow niko- 
w skim . N iep rzypadkow o  jem u  w 1950 roku powierzono przewodnictwo procesem  
sądowym przeciwko prezesowi IV Zarządu Głównego W iN, ppłk. Łukaszowi Ciepliń
skiemu (ps. „Pług”) i jego  najbliższym współpracownikom. Wszyscy oni otrzymali kary 
śmierci; wyroki wykonano, a ciała w tajemnicy przed najbliższymi pochowano.

M ało kto lubi gorzką prawdę, zwłaszcza nie lubili je j komuniści sprawujący dykta
torską władzę. To, co o nich, ich metodach terroru, napisał red. Tadeusz Pleśniak, 
spowodować m usiało prawdziwą wściekłość. Musieli przecież zdać sobie sprawę, że 
społeczeństwo dostrzega i ocenia ich niecne działania. W tym miejscu godzi się przy
pomnieć, że T. Pleśniak -  awansowany pośmiertnie przez ostatniego prezydenta RP na 
Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego do stopnia podpułkownika -  był nie tylko re
daktorem i w ydaw cą okręgowego biuletynu WiN pt. „Ku W olności” , ale również sze
fem W ydziału Informacji (czyli w inowskiego wywiadu) na Rzeszowszczyźnie, a nastę
pnie zastępcą prezesa Okręgu W iN Rzeszów. Tekst przezeń opracowany ma zatem 
wagę cennego dokum entu stalinowskiej epoki.

Dokum ent ów znajduje się w Archiwum Oddziału IPN we W rocławiu. Oto jego 
treść: „Od trzech lat obejm ujące Naród Polski upiorne macki czerwonej hydry czynią 
z dniem każdym coraz to nowe i boleśniejsze straty w szeregach najlepszych synów 
ojczyzny; od trzech lat wprzęga czerwona „demokracja” wszystkie siły zła, zbrodni i za
kłamania w jarzm o ku jednem u celowi: niszczenie w jak najszerszych rozmiarach pa
triotycznej części naszego narodu i topieniu w cuchnącym błocie komunistycznej pro
pagandy najśw iętszych uczuć narodowych.

Dziś nie zdołają nasycić czerwonego gadu same już choćby akty dobrze znanych, 
skrytobójczych m ordów politycznych, krwawych prowokacji, likwidowania zza węgła 
niewygodnych sobie osób, skrzybot nocnych szubienic, czy nawet ciche zsyłki w bez
kresną dal Sybiru, gdyż -  zgodnie z intencjami władz [czyt.: M oskwy -  przyp.
S.L.K.] eksterm inacja Narodu Polskiego musi swoją drogą przybierać zewnętrzne rygo
ry, któreby były sankcjonowane literą prawa, musi przyoblec się w szaty karzącego 
sądu i sprawiedliwości, jednym  słowem stać się legalnie stosowaną i przeprowadzoną 
akcją niszczenia polskiego narodu!

Przew ijają się przed naszymi oczym a coraz to nowe, coraz to częstsze i najgłoś
niejsze w oparach czerw onego zakłamania i nikczemności wylęgłe procesy polityczne, 
dające wyraz tej niezbitej prawdzie obecnej rzeczywistości polskiej, że dla Polaka-pa- 
trioty nie ma dziś miejsca w „dem okratycznej” Polsce, że każdy -  kto nie jest zde
klarowanym kom unistą -  staje się bezwzględnie wrogiem ojczyzny, zdrajcą narodu, 
szpiegiem czy agentem  obcego mocarstwa, bandytą, przestępcą, itd... itp...

W sieciach więc nieznanej dotąd światu perfidii, pod sztandarami ultrapatriotycz- 
nych, pod formą wzniosłych haseł narodowych, w imię dobra nowej demokracji i spra
wiedliwości niszczy się bezlitośnie każdego Polaka, w którego sercu płynie święty 
ogień miłości ojczyzny, w którego duszy zalęgła się twarda wola ofiarnej walki aż do 
ostatecznego zwycięstwa!

W cale rola procesów politycznych w Polsce nie kończy się jedynie na „legalnym ” 
tępieniu patriotycznego elem entu polskiego; bo przecież precyzyjnie wyreżyserowana
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przez kom unę forma i treść tych  procesów, ich perfidny obraz, ich zakłamana i po
tworna atm osfera m ogą stać się w ręku czerwonej dyktatury pow ażną i nazbyt groźną 
bronią, którą ta pokusić się może, [ażeby] załamać, zgnębić czy rozbić duchowo i m oral
nie nieświadom e krętych dróg komunizmu społeczeństwo! Pamiętać bowiem musimy, 
że konstruowane przez kom unę procesy polityczne m ają nie tylko na celu dalsze wy
niszczanie patriotycznej części naszego narodu, nie tylko wywierać jak  najbardziej za
straszający wpływ na resztę społeczeństwa polskiego, ale raczej i to w pierwszym rzę
dzie zdążają do ośm ieszenia, ordynarnego zaszczucia i zohydzenia bohaterów i po
święcenia polskiego w oczach całego społeczeństwa, do podw ażania zaufania Narodu 
Polskiego do Polski W alczącej, oraz załamania jego dotychczasowej wiary w celowość 
i owocność ofiarnej i świętej walki o wolność i niezawisłość ojczyzny!

Bo czyż nie m oże coś w duszy polskiej się załamać, czyż piersią Polaków nie 
może targać ból męki narodowej, walki wewnętrznej i rozterki, gdy niedawni jeszcze 
bojownicy o wolność umiłowanej przez siebie ojczyzny, znalazłszy się na ławie oskar
żonych w obliczu „sądu Rzecz[y]pospolitej” -  przyznają się do „win” popełnionych i nie- 
popełnionych, biorą na swe barki duży ciężar najniższej podłości: zdrady własnego 
narodu i pracy szpiegowskiej na rzecz „obcego mocarstwa” ; bijąc się w piersi, kajają się 
przed „majestatem” i „powagą demokratycznej sprawiedliwości”, a nieraz własnymi ustami 
potępiają całą swą dotychczasową działalność niepodległościową, która staje się już teraz 
w czerwonej interpretacji „nikczem ną zdradą narodową” i „draką ...o dolary” !!!

N ie wnikając przeto w całą głębię i zakulisowe machinacje każdego procesu poli
tycznego w Polsce, a opierając się wyłącznie na jego szacie zewnętrznej, utkanej m i
sternie ręką perfidnej kom uny -  m oglibyśmy wydać sąd potępienia nie tylko już na 
„kajających się” oskarżonych, ale w równej m ierze i na siebie samych, na heroizm 
polskiego czynu i wykreślić z rzędu narodów godnych istnienia! ...Jakżeż to więc?! 
My, którzyśm y przez długie lata stawiali nieustraszone i nieugięte czoło hitleryzmowi 
z całym jego okrucieństwem , my, którzyśmy stawali się „natchnieniem narodów” -  
mielibyśmy dziś tak nisko upaść, tak spodleć i tak skarleć duchowo?! To jest coś 
niesam owitego, coś, co przeczy naszej wielkiej i wspaniałej przeszłości.

I dlatego, aby uzyskać właściwą i prawdziwą ocenę każdego procesu politycznego, 
aby ujrzeć go w należytym świetle -  należy wniknąć w arkana szatańskiej gry i matactw 
komuny, w kazamaty więzień Urzędów Bezpieczeństwa, w których „fabrykują się” akta 
oskarżenia aresztowanych. Musimy zrozumieć do głębi całą gehennę śledztwa narodowych 
męczenników i z tej to dopiero płaszczyzny naświetlenia próbować postawić zasadnicze 
pytanie: Kto zasiada po wielu miesiącach mrożącej krew w żyłach męki na ławie oskar
żonych? Człow iek z okresu swej ofiarnej i bohaterskiej walki, czy tylko sponiewiera
ny do ostatnich granic i pozbawiony własnej woli łachm an ludzki?!!!

Pam iętam y dobrze słowa w ypow iedziane przez] byłego am basadora am erykańskie
go w W arszawie, Bliss L ane’a*, jak ie padły w związku z procesem krakowskim 
Niepokólczyckiego2 i towarzyszy: Jeśli chcemy zrozumieć oskarżonych, to musimy zdać

1 Arthur Bliss Lane (1894-1956), dyplomata amerykański, ambasador USA w Warszawie w latach 1945- 
1947 (sam złożył rezygnację). Od 1948 do 1951 r. przewodniczył Komitetowi do Badania Zbrodni Ka
tyńskiej. Autor wspomnień Widziałem Polskę zdradzoną (wyd. polskie poza cenzurą w 1984 r.).

2 Płk Franciszek Niepokólczycki, ps. „Franek”, „Halny” (1900-1974), były zastępca komendanta Kierownictwa 
Dywersji Komendy Głównej AK, po aresztowaniu płk. Jana Rzepeckiego (koniec 1945 r.) został prezesem 
Zarządu Głównego WiN, ale 22 października 1946 r. podzieli! los swego poprzednika. Kierownictwo WiN 
po nim przejął ok. 30-letni ppłk. Wincenty Kwieciński, prymus Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu, 
podczas wojny szef kontrwywiadu Komendy Okręgu Warszawskiego AK. W procesie ZG WiN skazano 
Niepokólczyckiego na karę śmierci zamienioną na dożywotnie więzienie, w 1956 r. został zwolniony.
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sobie sprawę z tego, co ci ludzie przeżyli, przez jak ie tortury przeszli, by przyznawać 
się do win niepopełnionych i mówić nieprawdę... To nie są słowa człowieka, który 
wypowiadał swój sąd o procesach politycznych w Polsce li tylko dla celów  propagan
dowych, ale słowa m ęża stanu, który w czasie swego pobytu w „nowej” Polsce zdołał 
poznać wszystkie kręte, perfidne i zbrodnicze drogi krwiożerczej dyktatury warsza
wskiej -  a zarazem  czuć głęboko straszliwą mękę i krzywdę, jaka spotkała bohaterski 
naród polski!

Kom una nie przebiera w środkach, metodach i sposobach wiodących do jednego 
celu. Jeśli wypadnie jej umyć zbroczone niewinną krwią polską ręce i zrzucić z siebie 
winę dokonanych skrytobójczych mordów, [...] oskarżyć i ośm ieszyć em igrację polską, 
potępić działalność polskiej elity legalnej i wreszcie opluć i zdeptać wszelkie przejawy 
walki, ofiarność i poświęcenie szeregów Polski Podziemnej -  to z całą precyzyjnością 
reżyseruje się w kuźnicy matactw czerwonego reżimu odpowiednie procesy (najczę
ściej sztuczne, fikcyjne), które następnie ujawnia się w wielkim hałasem i rozgłosem 
w oczach polskiego społeczeństwa. Oczywiście w procesach tych podstawia się w łas
nych, urobionych stosownie do potrzeby świadków, a gdy tego ważne okoliczności 
wymagają, w łasnych, przez siebie wyszkolonych aktorów, grających rolę kajających 
się i przyznających do zarzucanych win -  oskarżonych! W imię surowej „sprawiedli
wości” zapadają też i surowe „wyroki”, najczęściej wyroki śmierci, które naturalnie 
nigdy nie są w ykonyw ane3, gdyż sztucznie oskarżonych najprostszą drogą przerzuca 
się na inną scenę, gdzie wypadnie im w dalszym ciągu pełnić rolę narzędzia wym ie
rzonego przeciw ko godności Narodu Polskiego! I tak byliśmy świadkami, jak  przyzna
wali się do „w iny” rzekomi zabójcy posła Scibiorka4, jak  bili się w piersi „skruszeni” 
... em isariusze polskiej em igracji, jak  korzyli się w obliczu „sprawiedliwości” członko
wie rzekomych band leśnych czy organizacji podziem nych itp... itp. Te, z taką perfi
dią i z takim zakłam aniem  wypracowane procesy realizują zam ierzone cele komuny, 
stwarzając „niew zruszone” podstawy do dalszego [...] tępienia „reakcji” i „faszyzm u” 
w Polsce, a czego ofiarą pada tysiące najlepszych i najwartościowszych synów ojczy
zny, ponadto nurzają się w lepkim błocie czerwonej propagandy najszlachetniejsze i bo
haterskie porywy Polskiego Narodu...

Tak przedstawiałaby się jedna strona kom unistycznego połowu nieświadom ych dusz 
polskich przy pom ocy macek i sieci najnędzniejszej podłości i zakłamania.

Jeśli teraz zdobędziem y się na tyle odwagi, by przekroczyć progi najstraszniejszej 
instytucji w Polsce, jakiejby sam szatan w swej wściekłości nie wymyślił, jeśli odw a
żymy się spojrzeć w głąb znaczonych niezmiernym matactwem lochów U.B. -  to, być 
może, i nie będziem y się dziwić, że te tak smętne, nie dające się wyrazić ludzkim 
językiem  tortury fizyczne i duchowe, wobec których bledną nawet męki ofiar m rocz
nego średniowiecza i słabną okrucieństwa katów hitlerowskich -  potrafią łamać w pewnej 
mierze nawet najsilniejsze i najtwardsze charaktery ludzkie... I to, być może, częściej 
niźli mogło dokonać prusackie gestapo!...

3 Dotyczyć to mogło samej „góry” WiN i w początkowym okresie. Na „dole” terror szalał od samego 
początku. Tu nie liczono się z opinią Wolnego Świata. O straconych w 1946 r. Józefie Gajdzie i Euge
niuszu Tomaszewskim (obaj z oddziału NOW Tadeusza Gajdy, ps. „Tarzan”, na terenie pow. Tarno
brzeg) Pleśniak mógł nie wiedzieć, ale o straconych w egzekucji publicznej 17 czerwca 1946 r. Józefie 
Koszeli i Bronisławie Stędze (za zastrzelenie kilku żołnierzy sowieckich w Krasnem k. Rzeszowa) oraz 
o działaczu WiN z Dębicy, Janie Huczku -  straconym kilka miesięcy później już powinien się oriento
wać!

4 Bolesław Ścibiorek. ps. Kazimierz Wolski (1906-1945), poseł do KRN; działacz SL, następnie PSL; se
kretarz Zarządu Głównego ZMW RP „Wici” ; w 1945 r. zamordowany przez funkcjonariuszy UB.
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I tu właśnie, w tych kaźniach U.B. w ciągu długich i koszmarnych miesięcy w y
kuwa się z ofiar przy użyciu wszelkich środków i metod pastwiąc się nad aresztowa
nymi -  przyszłych oskarżonych ławy sądowej, którzy będą bezwolnym  cieniem czło
wieka w ręku karzącej „sprawiedliwości” ; tu w atmosferze brutalnego deptania wszel
kiego człowieczeństwa i godności ludzkiej przygotowuje się przyszłe procesy, które 
mają stać się kam ieniem [...], rzucanym na patriotyzm i działalność niepodległościową 
Narodu Polskiego.

Dla pełniejszego zobrazowania koszmaru mąk, cierpień i okrucieństwa panującego 
w lochach U.B. -  należy przyjrzeć się bliżej obsadzie personalnej tej koszmarnej in
stytucji, zdać sobie sprawę z tego, kto wypełnia jej szeregi, [gdzie] rekrutują się te 
nienasycone hieny rodzaju ludzkiego.

Kto więc stoi na czele U .B.? W czyich rękach spoczywają zasadnicze dyrektywy, 
niosące naszemu narodowi zniszczenie i zagładę? Oto przydzieleni jako tak zwani 
„doradcy fachowi” sami sowieccy NKW D-yści, mordercy m ilionów Polaków, zawsze 
nieodmiennie żądni krwi i szubienic! Kim obsadza się stanowiska szefów U.B.? a więc 
w przeważającej części żydami w mundurach oficerów polskich, ponadto byłymi kata
mi gestapo , osta tn iego  [rzędu?] szum ow iną, złożoną z p rzedw ojennych  złoczyń 
ców  i zbrodniarzy, czy wreszcie sadystycznym elementem, zaspokajającym  w ludzkiej 
krwi i wym yślnych torturach swe zwyrodniałe popędy!...

N ie w korzystniejszym  -  dla aresztowanych i męczonych -  świetle przedstawiają 
się doły U.B., które wiernie naśladują w swych zwyrodniałych poczynaniach gremia 
kierownicze! Złożone są one z elementu, któryby z dziką satysfakcją m ordował i ka
tował w swej krwiożerczości i sadyzmie własnego ojca, matkę, a także i własne 
dziecko (autentyczne słowa por.[ucznika] P[owiatowego]U[rzędu]B[ezpieczeństwa]P[ub- 
licznego] w Rzeszowie)!...

Czegóż innego możemy spodziewać się od tych potworów w ludzkiej skórze, jeśli 
nie straszliwych aktów gwałtu, ter[r]oru i okrucieństwa, dokonywanych na najwierniej
szych synach ojczyzny; dokonywanych ku... „większej chwale” Rosji Sowieckiej i „pol
skiej dem okracji” !...

A w tym zwyrodniałym  wyścigu o czerwoną palmę pierwszeństwa prym wiodą 
Urzędy Bezpieczeństwa w Krakowie, Katowicach i Rzeszowie. Powszechnie znanym 
jest zw łaszcza okrucieństwo żyda, kapitana rzeszowskiego U.B., Gałeckiego5, oraz ofi
cera śledczego tegoż samego U.B., żydka Beka6, pochodzącego z małej wsi pod Kra
kowem, trudniącego się przed wojną 1939 roku skupem i ubojem cieląt; w Krakowie 
szczególnie daje się we znaki aresztowanym sowiet w m undurze kapitana polskiego -  
W ołodia... Oto kilka zaledwie, rzuconych dla przykładu nazwisk z całej, zaprzedanej 
[„kamaryli”] zbrodni, sfory zwyrodnialców i katów Narodu Polskiego!

5 Kpt. Henryk Gałecki (właśc.: Natan Monderer-Lamensdorf) przed wojną byl działaczem KZMP i KPP. 
Pobyt w więzieniach II RP rekompensował sobie po wojnie dyktatorskimi poczynaniami w kierowaniu 
powiatowymi ogniwami PPR w Przemyślu i Jarosławiu, oraz brutalnością w WUBP w Rzeszowie, skąd 
awansował do centrali bezpieki. Po „przemianach październikowych” także okazał się „niezastąpiony”, 
bo w stopniu pułkownika i z najwyższymi odznaczeniami przeniesiono go do Komendy Głównej MO 
(Z. Nawrocki, Zamiast wolności. UB na Rzeszowszczyźnie 1944-1949, Rzeszów 1998, s. 101).

6 Kpt. Grzegorz Bek do wojny pracował jako krawiec w Białozórce, pow. Krzemieniec. Członek Komso- 
mołu od 1940 r., PPR i PZPR. W 1941 r. ukończył kursy w zakresie 10-letniej szkoły sowieckiej i 
wstąpił do Armii Czerwonej, a w październiku 1944 r. do LWP. Polecany przez centralę UB został ofi
cerem śledczym w W UBP Rzeszów. Od 1949 r. w MBP i pracował m.in. jako kierownik Katedry Po
litycznej Szkoły Międzywojewódzkiej MBP we Wrocławiu (Z. Nawrocki, Zamiast wolności..., op. cit., s. 
124).
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Zrozum iałą je s t rzeczą, że umysły czerwonych katów z pod znaku U.B. pracują 
niestrudzenie, wciąż i wyłącznie nad stosowaniem wobec męczonych ofiar [coraz] to 
nowych i bardziej wyrafinowanych tortur, któreby zdołały złamać twardą i nieugiętą 
postawę więzionych, wydrzeć siłą i przem ocą ich zwierzenia [chyba: zeznania? -  
przyp. S.L.K.], i wreszcie zm usić dotychczasowych bojowników polskiej sprawy do 
zgięcia [karku] przed sztandarem czerwonej niewoli, gwałtu i ucisku!...

Jeśli nie odnoszą żadnego skutku już choćby wstępne uderzenia w twarz i w szczękę 
aż do wybijania zębów, bije się ofiary zwyczajnym, grubym, sękatym drągiem  do tego 
stopnia, że ciało całymi kawałami odpada od kości; ponadto stosuje się bicie w nerki 
przez nam oczony poprzednio w wodzie worek, jak  najpowszechniej używane i to we 
wszystkich kaźniach U.B. bicie prętem w pięty czy stopy, co powoduje tak straszliwy 
ból, że -  zgodnie z relacjami jednego z więzionych i katowanych -  czaszka zdaje się 
pękać, a ofiara m ęczona przez oprawców nierzadko modli się o jak  najszybszą 
śmierć...

N ikt też nie słyszał o wtrącaniu nieszczęśliwych więźniów do t.zw. ciemnic: jedne 
z nich z otw artym  kanałem  z nieczystościam i, z wodą po kostki i ze specjalnym wen
tylatorem, który swym hukiem doprowadza ofiary do zupełnego oszołom ienia; nie 
mniej strasznymi stają się drugie ciemnice, zw łaszcza w porze zimowej, gdy tem pera
tura ich opada do kilku stopni poniżej zera, a wtrąca się do nich aresztowanych po 
uprzednim całkow itym  rozebraniu i zanurzeniu ich w zimnej wodzie; jedynie ustawi
czny, szybki ruch w podskokach, przechodzący po kilku godzinach w nie do zniesie
nia ból i zm ęczenie, ratuje skazanego od skostnienia, a dodać należy, że ilość godzin 
przebywania ofiary w ciemnicy zależy całkowicie od kaprysu czerwonego kata i do
chodzi często do 24 godzin, a nawet i 48!!!

Poza tymi tak powszechnie znanymi i głośnymi torturami stosuje się wobec are
sztowanych całą m asę innych, jeszcze bardziej wyrafinowanych: oto topi się nieszczęs
ną ofiarę w wannie z wodą, w lewa do żołądka skazańca przez usta za pom ocą węża 
gumowego wodę całymi litrami, wiesza się aresztowanych u sufitu za ręce lub nogi, 
kopie nogami obutymi w trzewiki wojskowe w jąd ra i golenie, wbija się szpilki 
względnie drzazgi za paznokcie, w specjalnych deseczkach ściska się jąd ra itd., itp...; 
jednym  słowem wszystko co może wymyśleć tylko zwyrodniały umysł człowieka!

Ale na tym jeszcze nie koniec! Są bowiem tortury innego rodzaju, co m ają osłabić 
i złamać nawet najsilniejszych! Gdy nic nie pom agają i niczego pozytywnego katom 
nie przynoszą ustawiczne, ciągnące się zwykle cały szereg dni badania, trwające bez 
przerwy dzień i noc -  wtedy znęcanie i okrucieństwo katów przechodzi wszelkie lu
dzkie granice: oto oprócz aresztowanego, dla zupełnego załamania psychicznego, tortu
ruje się członków  jego  rodziny! I tutaj próbujmyż wczuć się w położenie nieszczęsnej 
ofiary ter[r]oru czerwonych oprawców, zrozumieć ogrom piekła i męki znużonej jej 
duszy!...

Z drugiej strony usiłują kaci z U.B. podstępnie, drogą obietnicy uwolnienia na m o
cy amnestii czy innych łask -  skłonić aresztowanego do przyznania się do zarzuca
nych „win” i „przestępstw”; ponadto przez wtrącanie do cel więziennych współwięźniów- 
konfidentów dążą do wydobycia za wszelką cenę od aresztowanych ich własnych 
zwierzeń, by potem odpowiednio wykorzystać w dalszym ciągu prowadzonego śledz
twa...

A jeśli w ciągu całych miesięcy stosowane coraz to nowe i ostrzejsze tortury nie 
zdołają jednak  złam ać silnego ducha katowanych, którzy mimo całkowitego nieraz wy
czerpania fizycznego potrafili zachować postawę godną Polaka-patrioty-m ęczennika -
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wtedy wstrzykuje się ofiarom bardzo znane zastrzyki, po których przychodzi jakieś 
dziwne przygnębienie i znaczny zanik woli...

Zresztą język ludzki nie jest w stanie oddać tej przerażającej otchłani i cierpień, 
tej niekończącej się tragedii narodowej sprawy męczeństwa; ogrom  cierpienia przecho
dzi wszelkie granice zm ysłów normalnego człowieka. Jak Polska długa i szeroka 
[wy]dobywąją się z ciemnych lochów i piwnic nieustanne jęki tysięcy katowanych na
szych bojowników o wolne i lepsze jutro; dzień każdy przynosi nowe i świeże ofiary; 
grom za gromem uderza w zwarty Naród Polski!”

A po długich, długich m iesiącach bestialskiego rozszarpywania ciała jak  i duszy 
w ięzionych -  prowadzi się te bezwolne ju ż  ofiary przed oblicze „sądu sprawiedliwo
ści” , aby odegrać potw orną komedię do końca. Raz po raz rozgrywają się przed na
szymi oczym a [...] procesy polityczne, które w myśl założeń przewrotnej komuny m a
ją  urągać naszej wielkiej przeszłości, naszemu bohaterstwu narodowem u, naszemu dłu
gich lat męczeństwu... A tam gdzieś z za kulis każdego [...] ciem nego kąta sali sądo
wej słychać cichy, szyderczy i triumfujący chichot czerwonego gadu...

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że tym razem ciosy komuny uderzane w silnego 
dotąd ducha Narodu Polskiego -  są potężne, ale społeczeństwo polskie, świadome 
brudnych m atactw i krętych, zbrodniczych ścieżek komuny potrafiło i te skutecznie 
odparować; społeczeństwo polskie umie bowiem odpowiedzieć na tragedię każdego proce
su politycznego w Polsce i nie dopuścić, aby choć tylko cień niewiary czy zwątpienia 
wkradł się w nasze dusze... Każdy Polak świadomy obecnej rzeczywistości w kraju 
wie i rozum ie, że prowadzone u nas przez kom unę procesy polityczne dowodzą jednej 
wielkiej prawdy, iż bohaterski Naród Polski, wyszedłszy zdziesiątkowany i broczący 
m ęczeńską krwią z lat okupacji niemieckiej -  nie padł na kolana przed swym wro
giem, lecz dzierżąc wysoko sztandar umiłowanej wolności, prowadzi walkę aż do 
ostatecznego swego zwycięstwa!

A pozostaną one [procesy polityczne] w naszej historii jako  jeszcze jedna karta 
niesłychanej m artyrologii Polskiego Narodu, który wszystko poświęcił w ofierze W ol
ności i N iepodległości O jczyzny”7.

W szystko było jednak zgodne ze wskazaniami najwyższego „aeropagu” . Przypo
mnijmy, że na posiedzeniu KC PPR w Lublinie 9 października 1944 roku B. Bierut 
grzmiał: „...podchodzenie w rękawiczkach do wroga, który nas zwalcza, dyskredytuje 
nas jako  rewolucjonistów” . Sekundował mu gen. Edward Ochab (I zastępca szefa 
M ON): .Z asadniczą sprawą w pracy bezpieczeństwa je st tw arda ręka w stosunku do 
reakcji”. Podobne im wypowiedzi padały i na innych gremiach partyjnych. Np. na konfe
rencji aktywu partyjnego (10-11 października 1944 r.) W łodzim ierz Zawadzki z woj. 
krakowskiego postulował wywiezienie do ZSRR ziemiańskich rodzin; zaś rzeszowski 
szef PPR, W itold Konopka powiedział wprost: „Nie strzelając rozzuchwaliliśm y wro
ga”8. Jeszcze dosadniej wyraził się szef rzeszowskiego W UBP kpt. Tomasz W iśnie
wski: „... Złapanych z bronią bandytów rozstrzeliwać na miejscu. Tylko terrory z na
szej strony m ogą odstraszyć w iejską młodzież i inteligencję od wyczynów antypań
stwowych” (z raportu do szefa M BP gen. St. Radkiewicza z 3 m aja 1946 r.).

„M ocne” słowa pod adresem niepodległościowej opozycji padały również w kom u
nistycznej prasie: .Z brodniarze AK i NSZ działają ręka w rękę z hitlerowcami. I tak

7 Cyt. za: T. Pleśniak, Procesy polityczne w «demokratycznej» Polsce, kserokopia w posiadaniu dr. Toma
sza Balbusa z Oddziału IPN Wrocław.

8 M. Latyński, Nie paść na kolana. Szkice o polskiej polityce lat powojennych, Wrocław 2002, s. 148-150.
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też jak  hitlerowcy powinni być traktowani”9. Za pogróżkami poszły też czyny. W  wy
tycznych Głównego Zarządu Połityczno-Wychowawczego GZP LW P z 10 maja 1945 ro
ku (czyli bezpośrednio po „podręcznikowym ” zakończeniu wojny w Europie) nakazano 
„m obilizację nienawiści do zbirów reakcyjnych spod znaku N[arodowych]S[ił]Z[broj- 
nych] i AK ” 10.

Jak mogli zatem  zaprzestać dalszej konspiracji?!

9 „Glos Ludu” z 21 kwietnia 1945 r.
10 M. Latyński, Nie paść—, op. cit., s. 151 i 152.


