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A neks nr 2
Nr akt 0-92/45
Wyrok
W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
dnia 18 czerwca 1945 r.
Wojskowy Sąd Okręgu Krakowskiego w miejscu postoju na rozprawie w więzieniu w Kra
kowie ul. Kamienna 16 w składzie:
1. por. Haber Samuel - jako przewodniczący
2. kpt. Rodziewicz Leonard
3. por. Holitscher Stanisław - jako sędziowie
z udziałem sierż.pdch. Kułakowskiego Włodzimierza - jako protokolanta
w nieobecności oskarżyciela
i w nieobecności obrońcy,
rozpoznawszy sprawę:
1) Bykowego Stanisława s. Franciszka ur. 7A/lII 1913
2) Czownickiego Zygmunta s. Józefa urodzonego 13/10.1896
3) Potyry Adama s. Wincentego urodzonego 2/4. 1922
4) Łazarowa Władysława s. Jana urodzonego 2/VI 1896
5) Brzyskiej Barbary c. Józefa urodzonej 30A/III 1918
6) Lazarów Janiny c. Stanisława urodzonej 14/IV 1906
oskarżonych o przestępstwa z art. 1. Dekretu o ochronie Państwa
orzekł
1) Bykowy Stanisław s. Franciszka i Kamili z Mazurów, urodzony 7/VIII 1913 w Tauton
U.S.A. narodowości polskiej, pracownik umysłowy, wykształcenie gimnazjum, zna tylko
język polski, ze słów sąaownie niekarany, w Wojsku Polskim - ani w partyzantce nie był,
w wojnie z Niemcami udziału nie brał, w 1939-1942 przebywał w Mielcu pracując w fabry
ce przetworów owocowych, w 1943-1945 przebywał w Krakowie, ranny i kontuzjonowany
nie był, orderów i odznaczeń nie posiada, żonaty z Janiną Jedlińską, ma syna Stanisława
lat 2, zam. w Mielcu ul. Wolności, bez majątku.2) Czownicki Zygmunt s. Józefa i Julii z Wiechlowskich, urodzony 13/X 1896 w Kuczormanach (Rumunia), urzędnik Ubezpieczalni Społecznej, narodowości polskiej, ojciec kowal nie żyje, wykształcenie gimnazjum z maturą, zna język polski i niemiecki, ze słów
sądownie niekarany, w Wojsku Polskim służył w roku 1919-1931, w wojnie z Niemcami
w 1939 i w partyzantce udziału nie brał, w latach 1939-1941 przebywał w Karczewie
handlując, w 1941-1945 przebywa w Krakowie trudniąc się handlem, ranny i kontuzjono
wany nie był, orderów i odznaczeń nie posiada, kawaler, bez majątku
3) Potyra Adam s. Wincentego i Marii z Wachlarzów urodzony 2.4.1922 r. w Miłocinie
p. Rzeszów, student Uniw. Jagiell. narodowości polskiej, wykształcenie gimnazjum z ma
turą i 1 rok prawa, zna język polski i niemiecki, w wojnie z Niemcami i w partyzantce
udziału nie brał. od 1939- do 1943 przebywał w Rzeszowie i Sanoku ucząc się, w 19431945 przebywał w Krakowie studiując prawo, ranny i kontuzjonowany nie był, orderów
i odznaczeń nie posiada, kawaler, bez majątku,
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4) Lazarów Władysław s. Jana i Julii z Szewczyków urodzony 2A/I.1896 w Tarnowie,
narodowości polskiej, zawód - urzędnik Banku Gospodarstwa Krajowego, rodzice nie
żyją, wykształcenie - gimnazjum i 1 roczny kurs handlowy, zna język polski i niemiecki, ze
słów sądownie niekarany, w wojnie z Niemcami i w partyzantce udziału nie brał, w 19391945 przebywał w Krakowie pracując jako urzędnik w Banku Gospodarstwa Krajowego,
raniony i kontuzjonowany nie był, orderów i odznaczeń nie posiada, żonaty z Janiną Mi
chalską, bezdzietny, bez majątku.5) Brzyska Barbara c. Józefa i Antoniny z Kownackich urodzona 30A/III 1918 w Ciężko
wicach pow. Husiatyn, narodowości polskiej, bez zawodu, ojciec - buchalter nie żyje,
wykształcenie - gimnazjum bez matury, zna tylko język polski, ze słów sądownie niekarana, w Wojsku Polskim i w partyzantce udziału nie brała, w 1939 do 1944 przebywała
w Radomyślu ucząc się, w 1944-1945 przebywała w Krakowie, ranną i kontuzjonowana
nie była, orderów i odznaczeń nie posiada, panna, bez majątku.6) Lazarów Janina c. Stanisława i Stefanii z Górskich, urodzona 14/IV. 1906 w Krakowie,
narodowości polskiej, zawód - nauczycielka, matka - emeryt, nauczycielka w Krakowie
ul. Słoneczna 15, wykształcenie - matura seminarialna i wyższy kurs nauczycielski, zna
tylko język polski, ze słów sądownie niekarana, w Wojsku Polskim i partyzantce nie była,
w 1939-1945 przebywała w Krakowie, ranna i kontuzjonowana nie była, orderów i odzna
czeń nie posiada, zamężna za Łazarowem Władysławem, bezdzietna, bez majątku
winni

są

1) Bykowy Stanisław s. Franciszka, że od dnia 17 stycznia do dnia 19 lutego 1945 w Kra
kowie brał udział w tajnym, nielegalnym związku p.n. Armia Krajowa, mającym na celu
obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, pełniąc w tym czasie funkcje Kie
rownika Kancelarii Wewnętrznej, rozsyłając przy pomocy łączniczek między kierowników
łączności wewnętrznej i zewnętrznej Armii Krajowej pocztę i prasę o treści antypaństwo
wej - czym dopuścił się przestępstwa z art. 1. Dekretu o Ochronie Państwa z 30/10 1944
i za to
skazuje

się

go po myśli art. 1. cyt. Dekretu na karę więzienia przez lat siedem. Po myśli art. 12
Dekretu i art. 44 § 2 KKWP orzeka się utratę praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych na lat trzy. Po myśli art. 56 KKWP zalicza się skazanemu na poczet orzeczo
nej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 lutego do
dnia 18 czerwca 1945.2) Czownicki Zygmunt s. Józefa, że od dnia 17 stycznia do dnia 19 lutego 1945 w Krako
wie brał udział w tajnym nielegalnym związku p.n. Armia Krajowa mającym na celu oba
lenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, pełniąc w tym czasie funkcje kierow
nika łączności wewnętrznej i rozsyłając pocztę i pisma o treści antypaństwowej za po
średnictwem swoich łączników do oddziałów Armii Krajowej - czym dopuścił się prze
stępstwa z art. 1. Dekretu „O Ochronie Państwa" - jednakowoż ze względu na to, iż osk.
Czownicki Zygmunt s. Józefa w chwili rozpatrywania sprawy przestał być niebezpieczny
dla istniejącego porządku prawnego, albowiem jest bardzo ciężko chory uwalnia się go
od kary po myśli art. 55 § 3 KKWP. Jednocześnie uniewinnia się osk. Czownickiego Zyg
munta s. Józefa od oskarżenia o przestępstwo z art. 45 KKWP popełnione rzekomo w ten
sposób, że dnia 19 lutego 1945 w Krakowie przechowywał pismo a to „Wytyczne na
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okres po rozwiązaniu Armii Krajowej" z daty 17 stycznia 1945 r. nawołujące do osłabienia
polskiej władzy państwowej.
3) Potyra Adam s. Wincentego, że od dnia 17 stycznia do dnia 19 lutego 1945 r. w Krako
wie brał udział w tajnym, nielegalnym związku Armia Krajowa mającym na celu obalenie
demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, pełniąc w tym czasie funkcję kierownika
łączności zewnętrznej na inspektoraty nowosądecki, tarnowski i mielecki i przesyłając za
pośrednictwem łączników pocztę, prasę i zarządzenia przełożonych organizacji oddzia
łom Armii Krajowej w tych terenach działających - czym dopuścił się przestępstwa z art.
1 Dekretu „O ochronie Państwa” - i za to
skazuje

się

go po myśli art. 1 Dekretu cyt. na karę więzienia przez lat pięć. Po myśli art. 12 Dekre
tu i art. 49 § 2KKWP orzeka się utratę praw publicznych i obywatelskich praw honoro
wych na lat dwa. Po myśli art. 56 KKWP zalicza się skazanemu na poczet orzeczonej
kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 lutego do 18
czerwca 1945 r.
4) Lazarów Władysław s. Jana , że od 17 stycznia do 9 marca 1945 r. w Krakowie brał
udział w tajnym nielegalnym związku Armii Krajowej mającym na celu obalenie demokra
tycznego ustroju Państwa Polskiego, pełniąc w tym czasie funkcje płatnika organizacji
Armia Krajowa, które polegały na odbieraniu od skarbnika sum pieniężnych i rozdzielaniu
ich między poszczególne oddziały wzgl. członków organizacji stosownie do zarządzeń
swoich przełożonych i na przyjmowaniu ewent. zwrotów pieniężnych - czym dopuścił się
przestępstwa z art. 1. Dekretu „O ochronie Państwa” z 30/10.1944 i za to
skazuje

się

go po myśli art. 1. cyt. Dekretu na karę więzienia przez lat trzy. Po myśli art. 12 cyt.
Dekretu i art. 49 § 2 KKWP orzeka się utratę praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych na jeden rok. Po myśli art. 56 KKWP zalicza się skazanemu na poczet orze
czonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 9 marca
do dnia 18. czerwca 1945 r.
5) Brzyska Barbara c. Józefa, że od 17 stycznia 1945 do 19 lutego 1945 w Krakowie
brała udział w tajnym, nielegalnym związku Armia Krajowa mającym na celu obalenie
demokratycznego ustroju Państwa Polskiego, pełniąc w tym czasie funkcje łączniczki
kancelarii wewnętrznej organizacji i przenosząc z polecenia swych przełożonych pocztę
i prasę łącznikom innych oddziałów Armii Krajowej dla doręczenia ich właściwym adresa
tom - czym dopuściła się przestępstwa z art. 1. Dekretu „O ochronie Państwa” i za to
skazuje

się

ją po myśli art. 1 cyt. Dekretu na karę więzienia przez lat dwa. Po myśli art. 12 cyt.
Dekretu i art. 49 § 2 KKWP orzeka się utratę praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych na jeden rok. Po myśli art. 56 KKWP zalicza się skazanej na poczet orzeczo
nej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 lutego do
dnia 18 czerwca 1945 r.
6) Lazarów Janina c. Stanisława, że od dnia 17 stycznia do dnia 19 lutego 1945 r. w Krako
wie brała udział w tajnym, nielegalnym związku Armia Krajowa mającym na celu obalenie
demokratycznego ustroju Państwa Polskiego spełniając w tym okresie funkcje łączniczki
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Kancelarii Wewnętrznej organizacji i przenosząc z polecenia'swych przełożonych pocztę
oraz prasę łącznikom innych oddziałów A.K. dla doręczenia ich właściwym adresatom czym dopuściła się przestępstwa z art. 1. Dekretu „O ochronie Państwa” z 30/10.944 i za to
skazuje

się

ją po myśli (cyt.) art. 1. cyt. Dekretu na karę więzienia przez lat dwa. Po myśli art. 12
cyt. Dekretu i art. 49 § 2 KKWP orzeka się utratę praw publicznych i obywatelskich praw
honorowych na jeden rok. Po myśli art, 56. KKWP zalicza się skazanej na poczet orze
czonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 lutego
do dnia 18. czerwca 1945 r.
Wyrok niniejszy jest ostateczny i zaskarżeniu nie ulega.Przewodniczący:
Sędziowie:

/-/ S. Haber
I-I L. Rodziewicz
I-I S. Holitscher
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