Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Iwana
wspólnie z innymi senatorami
na 64. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 listopada 2010 r.
Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Franciszka Gryciuka
Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
W pañstwie, jakim by³a PRL, represjom podlegali nie tylko ludzie zwi¹zani z opozycj¹, ale i zwykli
obywatele, niezaanga¿owani w dzia³alnoœæ polityczn¹. Ta w³aœnie okolicznoœæ pozwala³a na utrzymywanie spo³eczeñstwa w strachu oraz pos³uszeñstwie w stosunku do w³adzy. Ofiarami represji, o których
mowa, padali bardzo czêsto ludzie m³odzi lub w œrednim wieku, którym nie by³o dane przyczyniæ siê sw¹
twórcz¹ prac¹ do pomna¿ania dorobku spo³ecznego.
W okresie lat szeœædziesi¹tych oraz siedemdziesi¹tych w wyniku stosowania przemocy fizycznej, nierzadko po³¹czonej de facto z torturami, w jednostkach ówczesnej Milicji Obywatelskiej zosta³a zamordowana trudna do precyzyjnego okreœlenia liczba osób, które znalaz³y siê w tych¿e jednostkach
najczêœciej z b³ahych powodów, na przyk³ad w wyniku podejrzenia pope³nienia wykroczenia; do zbrodni
tych dochodzi³o te¿ wprost w miejscu interwencji.
Jako najbardziej drastyczny ze znanych przypadków mo¿na przytoczyæ sprawê sier¿anta MO Zdzis³awa Paj¹ka z Komendy Dzielnicowej £ódŸ-Ba³uty, który jest bezpoœrednio odpowiedzialny za œmieræ
Zbigniewa Gidelskiego w lutym 1978 r., Jana Kowalczyka w lipcu 1978 r. oraz Piotra £ukaszewicza
w paŸdzierniku 1978 r. Na uwagê zas³uguje w tym przypadku fakt, i¿ zabójstw tych dopuœci³ siê jeden
i ten sam funkcjonariusz w odstêpie paru miesiêcy, i nie zosta³y wyci¹gniête przez jego prze³o¿onych jakiekolwiek konsekwencje – nie wspominaj¹c ju¿ o konsekwencjach wyp³ywaj¹cych z kodeksu karnego.
Pozosta³e znane przypadki to:
— sprawa Ireneusza Kuchty, lat 19, sygnatura akt Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach Dsn.
18/79/ZW. Zgon Ireneusza Kuchty nast¹pi³ w wyniku pobicia go przez milicjantów, u¿yto te¿ w stosunku do niego miotacza gazu. Poszlaki wskazuj¹ na milicjanta Granata z miejscowego posterunku MO;
— sprawa Jana Wójcika, lat 43, zamordowanego w 1979 r., sygnatura akt Prokuratury Wojewódzkiej
w Katowicach II.Ds.65/79. Wójcik zwróci³ siê do kierowniczki Domu Kultury w Ogrodzieñcu o wyp³acenie zaleg³ych nale¿noœci. Kierowniczka poleci³a m³odzie¿y opuœciæ DK i wezwa³a na interwencjê wspomnianego milicjanta Granata. Nieboszczyka Jana Wójcika wyniesiono wkrótce z DK, a œledztwo w tej
sprawie zosta³o umorzone;
— zgon Romana Mielczarka, lat 25, sygnatura akt Prokuratury Powiatowej w Zawierciu
I.Ds.31/73/S. W styczniu 1973 r., po wy³amaniu drzwi i u¿yciu miotacza gazu wobec Romana Mielczarka i jego rodziców, a nastêpnie po skopaniu i pobiciu Romana Mielczarka pa³kami, zosta³ on zabrany do Komendy MO w Zawierciu, gdzie nast¹pi³ jego zgon. Prokurator umorzy³ œledztwo wobec „braku
znamion przestêpstwa”. Sprawcy: milicjanci Piotr Sobala i Zenon Ameryk oraz cz³onkowie tamtejszego
ORMO;
— zgon Kazimierza Brudeckiego, lat 28. W listopadzie 1979 r., po bestialskim pobiciu przez milicjanta Knochowskiego z posterunku w RogoŸnie, zmar³. Œledztwo umorzy³a Prokuratura Rejonowa w Grudzi¹dzu, sygnatura akt Ds.734/7;
— œmieræ Andrzeja Wojciechowskiego, lat 28. Zamordowany przez milicjantów w 1977 r. w S³upsku.
Œledztwo umorzy³a Prokuratura Rejonowa w S³upsku;
— œmieræ Eugeniusza MaŸca, lat 30. W 1979 r. zmar³ on na skutek bestialskiego pobicia przez milicjantów. Œledztwo umorzy³a Prokuratura Wojewódzka w Poznaniu, sygnatura akt D.54/79;
— zabójstwo W³adys³awa Gracy, lat 37, sygnatura akt Prokuratury Rejonowej w ¯ywcu I.Ds.316/77.
Zatrzymany pod zarzutem ekshibicjonizmu, zamordowany w Komendzie MO w 1977 r. Obra¿enia, jakie
odniós³ Graca, wskazywa³y na wyj¹tkowy sadyzm – miêdzy innymi d³onie przek³uto mu bagnetem. Graca by³ jedynym ¿ywicielem i opiekunem sparali¿owanej matki staruszki.
Wœród innych przypadków by³o miêdzy innymi zabójstwo przez funkcjonariuszy MO szesnastoletniego ucznia. Sekcja zw³ok wykaza³a pêkniêcie serca i wylew krwi do jamy otrzewnej. Innych zabierano
z domu, bito, topiono, zw³oki podrzucano lub rozje¿d¿ano samochodami, aby utrudniæ identyfikacjê.
O ilu przypadkach „zaginiêæ” nie wiemy? Przypadków takich jak te przytoczone by³o znacznie wiêcej

i dlatego w imiê sprawiedliwoœci oraz poszanowania prawa wymagaj¹ one wyjaœnienia wraz z s¹dowym
fina³em wobec sprawców.
Wobec tego pytania do Pana Ministra oraz Pana Prezesa brzmi¹ nastêpuj¹co.
Czy w odniesieniu do przytoczonych przypadków, oraz innych podobnych, jest prowadzone jakiekolwiek postêpowanie, a jeœli tak, to na jakim jest ono etapie?
Je¿eli postêpowanie nie jest prowadzone, to czy organa œcigania podejm¹ wobec sprawców dzia³ania
przewidziane obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem i co jest przyczyn¹ niepodjêcia wobec sprawców tych
zbrodni odpowiedniego postêpowania?
Ponadto zapytujemy Pana Prezesa IPN, czy kierowana przez Pana instytucja ma zamiar wydaæ publikacjê opisuj¹c¹ tego typu zdarzenia. Publikacja taka jest ze spo³ecznego punktu widzenia niezwykle potrzebna, jako ¿e opisywa³aby dramat zwyk³ych ludzi, dramat, którego ofiar¹ móg³ paœæ ka¿dy obywatel.
Ponadto trudno nie odnieœæ wra¿enia, i¿ poruszane w oœwiadczeniu kwestie nadal pozostaj¹ niewyjaœnion¹ bia³¹ plam¹.
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