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III K 303/04

UZASADNIENIE

W oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Ocena prawna wydarzeń, jakie miały miejsce w dniu 31 sierpnia 1982

roku w Lubinie jest niewątpliwie trudna, skoro już po raz czwarty Sąd

Okręgowy we Wrocławiu podjął się próby ich rekonstrukcji. Upływ czasu, 25

lat od tej tragedii jest obiektywną przesłanką utrudniającą precyzyjne

odtworzenie, najbardziej istotnych z punktu widzenia prawnego szczegółów

zdarzeń, rozgrywających się dynamicznie i na przestrzeni kilku godzin.

Wspomniany upływ czasu nie może jednak być przeszkodą w odtworzeniu

tragicznych wydarzeń, wymagają tego bowiem nie tylko obowiązujące

przepisy prawa karnego i procedury karnej, ale również zasady

poszanowania godności tych, którzy podjęli się próby odzyskania praw,

swobód i wolności obywatelskich, a których los tak tragicznie doświadczył.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął się odtworzenia przebiegu

wydarzeń w imię racji nadrzędnych, niezależnie od poglądów politycznych,

jakie każdy z członków składu orzekającego posiada. Niniejszy wyrok oparty

jest na dowodach, a jego ferowanie pozbawione było emocji, domysłów czy

nacisków politycznych. Przeprowadzone postępowanie dowodowe nie

pozostawiło Sądowi najmniejszych wątpliwości, że sposób bezprawnych

poczynań funkcjonariuszy MO w Lubinie był inspirowany i akceptowany

przez najwyższe władze partyjne, kierownictwo ówczesnego resortu MSW, a

co za tym – akceptowany przez Komendę Wojewódzką w Legnicy i

podporządkowaną jej Komendę Miejską w Lubinie. W ocenie Sądu to właśnie

Lubin został wyznaczony przez aparat partyjny i bezpieczeństwa do

wykazania, że jakiekolwiek zamieszki podważają wiarygodność stanu

wojennego, a w szczególności, żeby pokazać „kto w kraju rządzi” (słowa płk

Marka Ochockiego na posiedzeniu Sztabu KW MO, według zeznań świadka
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Bronisława Barana - k. 1457). Na potwierdzenie powyższej tezy, Sąd

przedstawi w sposób chronologiczny dowody, które legły u podstaw takiego

jej sformułowania.

Na mocy Zarządzenia nr 037/81 Komendanta Milicji Obywatelskiej b.

województwa legnickiego z dnia 19 maja 1981 roku (zatem jeszcze przed

wprowadzeniem stanu wojennego) powołano Sztab KW MO do kierowania

działaniami jednostek MO i SB na wypadek poważnego zagrożenia lub

naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego w województwie.

Konsekwencją tego dokumentu było kolejne Zarządzenie Komendanta

Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej z dnia 5 sierpnia 1981 roku, zgodnie z

którym, Kierownikiem Sztabu wyznaczony został ppłk Jerzy Maj (zbieżność

nazwisk) – zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby

Bezpieczeństwa, natomiast dowódcą operacji mających na celu przywracanie

naruszonego porządku i bezpieczeństwa publicznego powołany został płk

Bogdan Garus – zastępca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Milicji.

Dowód:

§ tom VIII dokumentacji źródłowej – k. 45-56

Do czasu wprowadzenia stanu wojennego obowiązujące przepisy nie

przewidywały wyposażenia funkcjonariuszy MO w broń palną do działań

rozpraszających. W tej mierze istniały następujące akty prawne dotyczące

zasad użycia broni przez funkcjonariuszy MO:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia

1955 roku w sprawie określenia przypadków, w których dopuszczalne jest

użycie broni przez Milicję Obywatelską oraz trybu postępowania przy użyciu

broni. Dokument ten nie określał jednak zasad użycia broni przez

pododdziały, a jedynie przez poszczególnych funkcjonariuszy MO i określał

przypadki, w jakich broń mogła zostać użyta. W § 4 tego aktu prawnego

stwierdzono, że w każdym przypadku użycia broni należy zmierzać do ujęcia

osób, przeciwko którym użyto broni, a więc nie mogło być mowy o używaniu

broni przeciwko bliżej nieustalonym osobom.
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- Zarządzenie Nr 55/60 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11

marca 1960 roku „Przepisy o zasadach gospodarki oraz prowadzeniu

ewidencji i sprawozdawczości sprzętu i materiałów uzbrojenia w Milicji

Obywatelskiej, Strażach Przemysłowych i Służbie Ochrony Kolei, daje

materiał do oceny i analizy zasad, jakie powinny obowiązywać w odniesieniu

do broni i amunicji z punktu widzenia organizacji resortu.

- Zarządzenie Nr 076/69 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4

listopada 1969 roku w sprawie działań jednostek resortu spraw

wewnętrznych na wypadek poważnego zagrożenia lub naruszenia porządku i

bezpieczeństwa publicznego oraz jako załącznik do tego zarządzenia,

wytyczne dotyczące prowadzenia prac przygotowawczych i działań jednostek

resortu spraw wewnętrznych w wypadkach poważnego zagrożenia lub

naruszenia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Wyposażenie sił MSW i

MO unormowano w odrębnych przepisach. Konsekwencją powyższego

zarządzenia ukazał się Rozkaz Nr 02/74 Komendanta Głównego Milicji

Obywatelskiej z dnia 4 marca 1974 roku wraz z wytycznymi w sprawie zasad

działania pododdziałów Milicji Obywatelskiej w warunkach poważnego

zagrożenia lub naruszenia porządku publicznego. Dokument ten

przewidywał wyłącznie usunięcie uczestników zbiegowiska przy użyciu siły

fizycznej. W żaden sposób nie przewidywał użycia broni palnej.

- Rozkaz Nr 12/74 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej z dnia

30 listopada 1974 roku w sprawie zadań zmotoryzowanych odwodów Milicji

Obywatelskiej, zasad ich działania oraz organizacji służby w tych odwodach

oraz wydany na jego podstawie Regulamin organizacji służby w

zmotoryzowanych odwodach Milicji Obywatelskiej, przewidywał wyłącznie

wyposażenie pododdziału alarmowego za zgodą komendanta wojewódzkiego

w broń długą i amunicję alarmową.

W dniu 12 grudnia 1981 roku Rada Państwa wydała dekret o stanie

wojennym i podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia z dniem 13 grudnia

1981 roku stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa na

obszarze całego kraju (Dz.U. Nr 29, poz. 154). Dekret o stanie wojennym

przewidywał, że zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w wypadkach

nadzwyczajnych należy do zakresu działania Milicji Obywatelskiej (art. 24
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ust. 1). Właśnie w tym akcie prawnym, dopuszczono po raz pierwszy

możliwość użycia broni palnej przez pododdziały zwarte MO w tzw.

wypadkach nadzwyczajnych (art. 26 ust. 1).

          Wypadkami nadzwyczajnymi określonymi w art.23 tego dekretu były

następujące przypadki:

- sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, zdrowia lub

wolności obywateli,

- sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrożenia dla mienia

społecznego, indywidualnego lub osobistego w znacznych rozmiarach,

- sprowadzenie niebezpieczeństwa zagrożenia obiektów ważnych dla lub

bezpieczeństwa państwa,

- sprowadzenie bezpośredniego zagrożenia albo zajęcia budynków

administracji państwowej oraz organizacji politycznych i społecznych, a

także ważnych obiektów i urzędów gospodarki narodowej.

W art. 26 ust. 3 dekretu określono zasady użycia broni palnej przez

funkcjonariuszy oddziałów zwartych. Stwierdzono w nich, że użycie broni

palnej przez oddziały i pododdziały zwarte następuje na podstawie decyzji

Ministra Spraw Wewnętrznych, zaś w przypadkach, w których wszelka

zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia

ludzi albo mienia społecznego w znacznych rozmiarach – decyzje, o których

mowa wyżej, podejmuje dowódca oddziału (pododdziału), który obowiązany

jest zawiadomić niezwłocznie swojego przełożonego o każdym przypadku

użycia tych środków. Z kolei art. 27 ust. 1 normował zasadę, że użycie

środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez funkcjonariuszy MO

następowało na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w

sprawie postępowania przy użyciu tych środków i broni. Cyt. zatem przepisy

dekretu nie uchyliły cyt. wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1955 roku w sprawie określenia

przypadków, w których dopuszczalne jest u życie broni palnej przez Milicję

Obywatelską oraz trybu postępowania przy użyciu broni (przepisy nie

konkretyzują, czy chodzi o broń długą, czy osobistą), a więc użycia broni w

obronie własnej oraz w celu odparcia bezpośredniego i gwałtownego zamachu

na życie innej osoby.
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Wspomnianym dekretem o stanie wojennym zawieszono działalność

związków zawodowych oraz prawo do strajków i wszelkich akcji

protestacyjnych. Reakcją na wprowadzenie rygorów stanu wojennego było

podjęcie przez załogi wielu zakładów pracy strajków okupacyjnych. Strajki te

były likwidowane przez siły resortu spraw wewnętrznych. Ich działaniami w

poszczególnych województwach kierowały Sztaby Komend Wojewódzkich.

Jak Sąd ustalił na wstępie, w b. województwie legnickim taki Sztab

powołany został w dniu 19 maja 1981 roku. Od momentu wprowadzenia

stanu wojennego, na terenie Zagłębia Miedziowego nie doszło do  znaczących

strajków i manifestacji. W połowie miesiąca grudnia 1981 roku,

funkcjonariusze oddziałów zwartych MO zlikwidowali strajk w Zakładach

Górniczych „Rudna”. Funkcjonariusze ZOMO użyli wówczas broni palnej,

strzelając „na postrach” amunicją bojową. Nikt ze strajkujących nie odniósł

wówczas obrażeń ciała. Siłami milicyjnymi dowodził wówczas Bogdan Garus.

Dowód:

§ tom VIII dokumentacji źródłowej

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa – k. 2159-2161, 4234-4235

§ zeznania Mirosława Wisińskiego – k. 1060v

W związku z przypadającą w dniu 31 sierpnia 1982 roku rocznicą

podpisania porozumień gdańskich, zdelegalizowany i działający w podziemiu

NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o zorganizowaniu w tym dniu na terenie

całego kraju demonstracji. W b. województwie legnickim takie manifestacje

miały się odbyć w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Polkowicach, Jaworze,

Złotoryi, Chojnowie, Chocianowie, Polkowicach, Ścinawie i Prochowicach.

Dowód:

§ zeznania Stanisława Śniega - k. 1140-1144, 6531v-6532, 6534

§ ulotka MKZ NSZZ „Solidarność” woj. legnickiego – k. 79-81

Resort Spraw Wewnętrznych posiadał informacje o planowanych

manifestacjach, w związku z tym Sztab Komendy Wojewódzkiej w Legnicy
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wyraźnie zintensyfikował pracę w sierpniu 1982 roku. W miesiącu tym

odbyło się szereg posiedzeń Sztabu poświęconych niedopuszczeniu do

powstania manifestacji. W dniu 19 sierpnia 1982 roku Komendant

Wojewódzki MO w Legnicy, płk Marek Ochocki, przedstawiając sytuację w

kraju, stwierdził eskalację działań podziemia, którego celem miało być

likwidowanie rygorów stanu wojennego i umacnianie się podziemnych

struktur „Solidarności”. Określił przy tym zadania mające na celu

przeciwdziałanie planowanym manifestacjom, między innymi na

przygotowaniu do działań oddziałów zwartych NOMO, ROMO i ORMO oraz

nawiązaniu kontaktów z dowództwem jednostek wojskowych. Na kolejnym

posiedzeniu Sztabu, w dniu 23 sierpnia 1982 roku, płk Marek Ochocki

określił sytuację w województwie jako dobrą, stwierdził, że w Lubinie nie ma

sygnałów o przygotowaniu do działań. Mimo to zalecił odwołanie z urlopów

funkcjonariuszy MO i zapowiedział wprowadzenie stanu podwyższonej

gotowości. Na kolejnym posiedzeniu, w dniu 27 sierpnia 1982 roku,

Komendant Wojewódzki w Legnicy wprowadził stan podwyższonej gotowości

od następnego dnia, tj. 28 sierpnia 1982 roku. Ustalono wówczas, że

centralnym ośrodkiem dyspozycyjnym będzie Wojewódzkie Stanowisko

Kierowania. Płk Bogdan Garus zalecił przy tym, aby poszczególne jednostki

powołały na dzień 30 i 31 sierpnia 1982 roku oddziały NOMO, a z

mniejszych jednostek (posterunków) ściągać broń. Powołane oddziały NOMO

miały być skoszarowane w jednostkach. Określając zadania, płk Bogdan

Garus oświadczył, że należy „działać tak, aby było przekonanie, że

bezkarności nie będzie (…), za wszelką cenę nie można dopuścić do udanych

demonstracji, bo stan wojenny straciłby sens”.

Dowód:

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa (częściowe) – k. 2164-2165, 4234,

4251, 4733v, 4752

§ zeznania Marka Ochockiego – k. 3541-3552, 4279-4283, 5082v

(tom VIII i X dokumentacji źródłowej)

Na kolejnym posiedzeniu Sztabu Komendy Wojewódzkiej MO w

Legnicy, w dniu 29 sierpnia 1982 roku, płk Marek Ochocki poinformował o
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wprowadzeniu z dniem 30 sierpnia 1982 roku, od godziny 8:00, stanu

podwyższonej gotowości, a nadto zarządził mobilizację ZOMO w jednostkach,

mobilizację ORMO, ewentualnie ROMO. Przekazał również decyzję Wojskowej

Rady Ocalenia Narodowego, że jako pierwsze działania podejmą jednostki

resortu spraw wewnętrznych, a w następnym etapie do działań przystąpi

wojsko poprzez demonstrację siły i działania – łącznie z użyciem broni. Na

tymże posiedzeniu płk Bogdan Garus przekazał informację o działaniu

poszczególnych jednostek w oparciu o siły własne i NOMO, zaś ZOMO miało

być główną siłą uderzeniową. Komendę Miejską MO w Lubinie reprezentował

na tych posiedzeniach – por. Jan Maj, pełniący w tym czasie obowiązki

Komendanta, pod nieobecność będącego na urlopie wypoczynkowym mjra

Franciszka Górala. Tenże oficer przeprowadził narady średniego aktywu

kierowniczego miejscowej Komendy MO w Lubinie w dniach 20 sierpnia, 27

sierpnia, 30 sierpnia 1982 roku, na których przekazał wiadomości z

opisanych wyżej posiedzeń Sztabu KW MO w Legnicy, a nadto informował o

złej sytuacji politycznej w kraju. Kolejne protokoły z posiedzeń KM MO w

Lubinie zostały usunięte z zeszytu narad.

Dowód:

§ tom VIII dokumentacji źródłowej – k. 78-82

§ tom X dokumentacji źródłowej – k. 226-230

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa (częściowe) – k. 2173-2174, 4251v

§ wyjaśnienia Jana Maja – k. 2107, 2114, 4755v-4756, 6034-

6035, 6039v, 6045-6047

§ zeznania Marka Ochockiego – k. 3541-3552, 4279-4283

W dniu 25 sierpnia 1982 roku, TVP wyemitowała wystąpienie Ministra

Spraw Wewnętrznych, zaś w dniu 28 sierpnia 1982 roku odbyła się

telekonferencja gen. Władysława Ciastonia, którzy przestrzegali

społeczeństwo przed „możliwymi tragicznymi skutkami udziału w

zaplanowanych manifestacjach”. Jednocześnie wystąpienia te wskazywały na

zdecydowanie sił resortu w przeciwdziałaniu wszelkim formom protestu. W

Sztabie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podjęto przygotowania do
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zwalczania mających się odbyć w dniu 31 sierpnia 1982 roku manifestacji.

Organizowano szkolenia, na których przedstawiano koncepcję działania sił

zwartych, planowano działania prewencyjne oraz rozpraszające, celem

niedopuszczenia do manifestacji. Nie planowano wyposażenia oddziałów

zwartych, skierowanych do działań rozpraszających w długą broń palną i

amunicję bojową.

Dowód:

§ tom VIII dokumentacji źródłowej – k. 71-72

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa – k. 2163, 4234v

§ zeznania B. Stachury – k. 1366-1371, 3647v-3650

§ zeznania Cz. Kiszczaka – k. 1354-1362, 3735-3758

§ zeznania S. Jałoszyńskiego – k. 1391-1396

§ zeznania L. Czubińskiego – k. 1372-1376, 3650-3652

Szczegółowy zakres zadań związanych z prowadzeniem działań

rozpraszających na terenie b. województwa legnickiego został

skonkretyzowany w opracowanym przez Naczelnika Wydziału WSK, Mariana

Zyśko, „Planie wariantowym dodatkowego wzmocnienia jednostek oraz

działań rozpraszających”, który został zatwierdzony w dniu 26 sierpnia 1982

roku przez płk Bogdana Garusa. Przewidywał on następujące formy działań:

- wzmożone działania wzmocnionych, wieloosobowych patroli w

miejscowościach, gdzie przewidywano możliwość zagrożenia,

- działania rozpraszające w miejscach gromadzenia się tłumu,

- wprowadzenie wzmożonych działań służb patrolowych pieszych i

zmotoryzowanych po rozproszeniu zbiegowiska.

Dla realizacji tych zadań, plan przewidywał użycie sił własnych, a w

przypadku wielotysięcznego, agresywnego tłumu – wzmocnienie kompaniami

ZOMO i ROMO. Zakładał nadto wyposażenie pododdziałów ZOMO w broń

długą, w związku z przechodzeniem z działań rozpraszających w system

wzmocnionych patroli. Plan wyraźnie zakładał ustanowienie na terenie

poszczególnych jednostek dowódcy operacji, który przekazywałby informacje

Kierownikowi Sztabu Komendy Wojewódzkiej MO, formowałby pododdziały
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zwarte do działań rozpraszających i w porozumieniu z Kierownikiem Sztabu

podejmował decyzję o użyciu tych oddziałów do działań rozpraszających. W

zakresie użycia broni palnej wskazano, że może to nastąpić na wyraźne

polecenie Komendanta Wojewódzkiego MO. Plan ten zakładał również, że

rozproszenie nielegalnego tłumu w Legnicy, Lubinie i Głogowie odbywać się

będzie według oddzielnie sporządzonych planów.

Dowód:

§ zeznania Marka Ochockiego – k. 4280, 5082v

§ zeznania Mariana Zyśko – k. 1414-1418, 3366, 4321, 5255-

5256v, 6535-6536v

§ t. XIII dokumentacji źródłowej – k. 20-33

W dniu 30 sierpnia 1982 roku, Komendant Wojewódzki MO – płk

Marek Ochocki, informując na posiedzeniu Sekretariatu Komitetu

Wojewódzkiego PZPR w Legnicy o sytuacji społeczno-politycznej w regionie,

powiedział wprost, że „najgroźniej może być w Lubinie”.

Dowód:

§ wyjaśnienia Jana Maja – k. 4259, 4803, 6042, 6044v

§ zeznania Marka Ochockiego – k. 5081v

§ protokół nr 76/V/82 – k. 1801 (t. XV)

Komendantem Miejskim MO w Lubinie był wówczas mjr Franciszek

Góral. W sierpniu 1982 roku przebywał on na urlopie wypoczynkowym, a

jego obowiązki pełnił por. Jan Maj, zastępca Komendanta ds. Operacyjno-

Dochodzeniowych. Na polecenie płk Bogdana Garusa, przekazane przez Jana

Maja, mjr Franciszek Góral stawił się w dniu 30 sierpnia 1982 roku w

miejscowej Komendzie i podjął pełnienie swoich obowiązków. Został przy tym

poinformowany przez por. Jana Maja o podjętych decyzjach Sztabu KW MO

w Legnicy. Tego samego dnia Bogdan Garus poinformował telefonicznie

Franciszka Górala, że jego jednostka otrzyma w dniu 31 sierpnia wsparcie w

postaci kompanii Wojska Polskiego. W rzeczywistości pododdział ten został
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wykorzystany do blokady dróg dojazdowych i nie wziął udziału w działaniach

rozpraszających na terenie Lubina.

Dowód:

§ wyjaśnienia Jana Maja – k. 2107-2108, 2114, 2118, 4755-

4756, 6034-6035, 6039-6039v, 6044

§ wyjaśnienia (zeznania) Franciszka Górala (częściowe) – k. 2040-

2041, 4436-4437, 5433v-5437v, 6139-6140v, 6147v

Jak już Sąd wspomniał wyżej, „Plan wariantowy dodatkowego

wzmocnienia jednostek oraz działań rozpraszających na terenie województwa

legnickiego” zakładał rozpraszanie manifestacji w Lubinie, według oddzielnie

sporządzonego planu przez jednostkę. Jednak, w dniu 31 sierpnia 1982

roku, zastępca Komendanta ds. Prewencji, por. Zdzisław Kłęski, sporządził

jedynie zestawienie sił i środków. Wynikało z niego, że miejscowa Komenda

dysponowała plutonem NOMO (Nieetatowe Oddziały Milicji Obywatelskiej)

liczącym 31 funkcjonariuszy, plutonem ROMO (Rezerwowe Oddziały Milicji

Obywatelskiej) w sile 33 funkcjonariuszy oraz 20 członkami ORMO

(Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej). Dopiero następnego dnia, po

zakończeniu działań rozpraszających w Lubinie, na polecenia Bogdana

Garusa, por. Zdzisław Kłęski opracował „Plan zabezpieczenia ładu i porządku

publicznego na terenie miasta Lubina w dniu 31 sierpnia 1982 roku od godz.

14:00 do 22:00” z datą 30 sierpnia 1982 roku.

Dowód:

§ wyjaśnienia Jana Maja – k. 2108, 2110, 2131-2137, 6034v-

6035v, 6039, 6041

§ wyjaśnienia (zeznania) Franciszka Górala – k. 2042, 4436-

4437, 5443v, 5435v, 6139-6140v, 6147v

§ zeznania Zdzisława Kłęskiego – k. 5042v-5049, 4304, 6118-

6122, 6134v-6139

§ zeznania Stanisława Szymańskiego – k. 134-137, 5060v-

5063v, 4316-4317, 6106-6108
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§ plan zabezpieczenia ładu i porządku – k. 254-259

W dniu 31 sierpnia 1982 roku, na podstawie decyzji Sztabu Komendy

Wojewódzkiej w Legnicy, przekazanej szyfrogramem do Komendy Rejonowej

w Legnicy, 29 funkcjonariuszy NOMO w Lubinie wyposażono w pistolety

maszynowe PM-63 tzw. „raki” z 90 sztukami amunicji bojowej każdy, a dwóm

z nich wydano broń długą kbkAK ze 120 sztukami amunicji bojowej do

każdej jednostki broni. Niezależnie od tego, każdy z funkcjonariuszy miał

osobistą broń służbową P-64 z kompletem 12 sztuk amunicji bojowej.

Posiadali też, podobnie jak funkcjonariusz ROMO i ORMO, na

indywidualnym wyposażeniu środki chemiczne. Żadna z pozostałych

jednostek terenowych MO nie wyposażyła pododdziałów NOMO w długą broń

palną i amunicję bojową.

Dowód:

§ wyjaśnienia (zeznania) Franciszka Górala – k. 2041, 5433v-

5437v, 6139-6140v, 6147v

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa – k. 2171-2172

§ zeznania Stanisława Szymańskiego – k. 1503, 4316-4317, 6106-

6108

§ zeznania Zbigniewa Chojnackiego – k. 96-100, 1278, 6362

§ zeznania Edwarda Milanika – k. 1283, 6286

§ zeznania Józefa Koszów – k. 305-307, 1286-1289, 6280-6282

§ zeznania Macieja Kozaka – k. 499v-500v (dokumentacji

źródłowej), k. 1328v-1329v, 6282v-6283v

§ zeznania Wiesława Trzepizura – k. 1316v-1317v, 3241-3242,

6285-6285v

§ wykaz funkcjonariuszy MO i sił porządkowych – k. 260-261

§ zeznania J. Kosarzyckiego – k. 1571v-1572

§ zeznania Zygmunta Trzcińskiego – k. 1387v-1388

§ zeznania S. Jałoszyńskiego – k. 1393-1394v
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W dniu 31 sierpnia 1982 roku około godz. 13:00, z polecenia  Bogdana

Garusa, Naczelnik Wydziału Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania

Komendy Wojewódzkiej MO w Legnicy por. Marian Zyśko przekazał Leonowi

Matwiejowi, pełniącemu w tym dniu obowiązki dowódcy Zmotoryzowanego

Odwodu Milicji Obywatelskiej w Legnicy, polecenie wyposażenia kompanii

ZOMO w środki chemiczne, tarcze, hełmy, pałki szturmowe, a ponadto –

wydać długą broń palną i amunicję bojową. Na polecenie Leona Matwieja,

funkcjonariusze ZOMO pobrali z magazynu uzbrojenia karabiny kbkAK oraz

amunicję bojową. Nadto funkcjonariusze drużyny specjalnej pobrali do

działań pistolety maszynowe PM-63 oraz amunicję bojową. Broń i amunicja

wydawana była wówczas w pośpiechu, Marian Zyśko ponaglał kilkakrotnie

Leona Matwieja, aby ten przyspieszył ich wydawanie. Ten polecił wówczas

Romanowi Sobolewskiemu, prowadzącemu magazyn uzbrojenia, aby z uwagi

na „brak czasu” wydał funkcjonariuszom broń długą i amunicję bojową bez

odnotowywania tego faktu w książce wydania broni. Magazynier odnotował

wówczas „na brudno” dane identyfikacyjne jednostek wydanej broni oraz

ilość amunicji. Każdy z funkcjonariuszy I plutonu ZOMO posiadał wówczas

około 120 sztuk amunicji bojowej i jeden magazynek w ilości 30 sztuk

amunicji ćwiczebnej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że niektórzy

funkcjonariusze tego plutonu posiadali od czasu wprowadzenia stanu

wojennego przy sobie broń palną i amunicję (zarówno bojową jak i ślepą).

Dowód:

§ zeznania Mariana Zyśko – k. 1413-1418, 3364-3367, 5254v-

5256v, 6535-6536v

§ zeznania Leona Matwieja – k. 1546-1549, 3384-3391, 4368-

4370, 5161v-5163v, 6184-6186v

§ zeznania Romana Sobolewskiego – k. 267, 1550-1557, 1564,

3393-3394, 5544, 6267-6270

§ zeznania S. Depty – k. 224-225, 4399, 5230-5230v

§ protokół oględzin książki wydania broni – k. 351-352
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Kierując się wytycznymi z telekonferencji z gen. Ciastoniem,

Komendant Wojewódzki w Legnicy polecił dokonać tzw. „demonstracji siły”,

w związku z czym Bogdan Garus wydał rozkaz wysłania I plutonu ZOMO do

Lubina i Polkowic. Pluton ten był przewidziany także decyzją Komendanta

Wojewódzkiego MO w Legnicy do działań rozpraszających. Z kolei Leon

Matwiej polecił chor. Tadeuszowi Jarockiemu, aby w zastępstwie chorego

Zbigniewa Czarnego objął dowództwo pierwszego plutonu ZOMO liczącego 24

funkcjonariuszy. Z tego, było zaledwie pięciu zawodowych funkcjonariuszy

ZOMO, dziewiętnastu funkcjonariuszy pochodziło z uzupełnienia z innych

jednostek terenowych i nie byli należycie przeszkoleni. Wcześniej bowiem,

decyzją MSW oddelegowano do Katowic i Wrocławia dwie kompanie ROMO,

przez co etatowi funkcjonariusze ZOMO skierowani zostali do pełnienia

funkcji kierowniczych w ich zastępstwie.

Dowód:

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa – k. 2165, 4235, 4251v, 4752

§ wyjaśnienia (zeznania) Tadeusza Jarockiego – k. 4274-4275,

4808, 6090v-6097v (częściowe)

§ zeznania Leona Matwieja – k. 1546-1549, 4368-4370, 5161

6184-6186v

§ zeznania Marka Ochockiego – k. 4279-4283, 5082

Około godz. 14:00, pluton ZOMO udał się trzema samochodami

służbowymi marki „Nysa”, pod dowództwem chor. Tadeusza Jarockiego, do

Lubina i Polkowic celem demonstracji siły w rejonach miast i zakładów

górniczych. W skład tego plutonu wchodzili: Zbigniew Archutowski,

Stanisław Bajon, Stanisław Depta, Leszek Duda, Zdzisław Dworzak,

Mirosław Garbacz, Władysław Kozłowski, Wiesław Królak, Kazimierz

Krasiński, Czesław Natkańczyk, Tadeusz Gębka, Jan Parzybut, Tadeusz

Pitych, Zbigniew Sitnicki, Alfred Telka, Mirosław Wisiński, Marian

Zawierucha, Ryszard Żegadło, Wiesław Kartkowski, Marek Ochal, Bolesław

Dyk, Krzysztof Cependa, Stanisław Spychaj i Władysław Grzywacz.
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Niezależnie od wyposażenia w broń kbkAK i amunicję bojową,

funkcjonariusze tego plutonu dysponowali: 3. skrzyniami UGŁ-200 do

rzucania ręcznego i wyrzutni po 120 sztuk w każdej skrzyni – razem 360

granatów, około 30 granatami RWK prod. NRD, czterema ręcznymi

wyrzutniami granatów łzawiących oraz nieustaloną ilością amunicji

ćwiczebnej do tych wyrzutni.

Przed wyjazdem z Legnicy, Leon Matwiej nakazał dowódcy I plutonu

ZOMO, aby ten będąc w Lubinie udał się do miejscowej Komendy MO i

zgłosił się do por. Jana Maja, który miał zadecydować o dalszych jego

zadaniach. Por Jan Maj nakazał wówczas chor. Tadeuszowi Jarockiemu, aby

po przeprowadzeniu „demonstracji siły” oczekiwał w pobliżu Lubina na

nasłuchu i znajdował się w gotowości. Po przejechaniu ulicami Lubina i

Polkowic, na sygnałach dźwiękowych i świetlnych, pluton ten w drodze

powrotnej zatrzymał się w pobliżu Lubina na wysokości lotniska, gdzie

oczekiwał na dalsze dyspozycje.

Dowód:

§ wyjaśnienia (zeznania) Tadeusza Jarockiego – k. 2070, 2142-

2143, 4806v-4807, 6090v-6097, 6105v-6106

§ zeznania Mariana Zawieruchy – k. 69-70, 4422-4423, 5305

§ zeznania Wiesława Królaka – k. 996-998, 4367-4368, 5160v-

5161v, 6492-6493v

§ zeznania Zbigniewa Archutowskiego – k. 950, 4396-4397, 5229-

5229v

§ zeznania Jana Parzybuta – k. 263, 1031-1034, 2813-2815, 4339-

4341, 5078v-5079, 6241v-6243

§ zeznania Ryszarda Żygadło – k. 1070

§ zeznania Zdzisława Dworzaka – k. 975, 4399-4400, 5231-5231v

§ zeznania Tadeusza Pitucha – k. 57-58, 829-830, 4419-4420, 5282

§ zeznania Alfreda Telki – k. 248-249, 1056-1058, 4421-4422, 5304

§ zeznania Wiesława Kartkowskiego – k. 1088-1091, 4423-4424,

5305-5305v
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§ zeznania Mirosława Garbacza – k. 71-72, 981-982, 4402v, 6588-

6588v

§ zeznania Tadeusza Gębki – k. 1018, 5355v-5356

§ zeznania Władysława Grzywacza – k. 985-988, 4464-4465, 5331-

5332

§ zeznania Mirosława Wisińskiego (obecnie Michał Bartnik) - k.

1061, 5466-5468, 6388v

§ zeznania Zbigniewa Sitnickiego – k. 1052, 4420-4421, 5303v-

5304

§ zeznania Stanisława Bajona – k. 2804-2805, 4398, 5229v-5230

§ zeznania Stanisława Depty – k. 224-225, 965-967, 4398-4399,

5230-5230v

§ zeznania Kazimierza Karasińskiego – k. 47, 1001-1003, 2812v-

2813, 4400-4401, 6544v-6546v

Mjr Franciszek Góral nie wyznaczył w dniu 31 sierpnia 1982 roku

dowódcy operacji w miejscu planowanych manifestacji na Placu Wolności.

Tym samym, postąpił wbrew zaleceniom planu wariantowego opracowanego

przez por. Mariana Zyśko, jak również wbrew zasadom dowodzenia.

Zaakceptował przez to trzech równorzędnych dowódców odcinków, którymi

zostali zastępcy Komendanta Miejskiego MO w Lubinie – por. Jan Maj, por.

Zdzisław Kłęski i por. Stanisław Szymański. Komendant mjr Franciszek

Góral pozostał w budynku Komendy, przyjmując na siebie tym samym

obowiązek dowodzenia całością sił milicyjnych w Lubinie. Por. Stanisław

Szymański objął dowództwo nad dwoma drużynami ROMO i ORMO w rejonie

od restauracji Ratuszowa w stronę ul. 1000-lecia oraz Kołłątaja i

Krzywoustego. Rejonem od restauracji „Ratuszowa” do Ratusza, tj. środkową

częścią Pl. Wolności, dowodził por. Zdzisław Kłęski, zaś por. Janowi Majowi

przypadła południowa część Placu Wolności, tj. od Ratusza do ul.

Odrodzenia, Chrobrego i  Mieszka I. Pluton NOMO pozostawał w dyspozycji

zarówno por. Zdzisława Łęskiego, jak i por. Jana Maja, w zależności od

rozwoju sytuacji. Faktyczny zatem podział rejonów dowodzenia odbiegał od

zapisu zawartego w planie zabezpieczenia ładu i porządku publicznego,
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który, jak Sąd ustalił wyżej, został de facto opracowany wydarzeniach swoim

kształcie po tragicznych wydarzeniach w Lubinie. Por. Zdzisław Kłęski, po

przybyciu na Plac Wolności, zgrupował pluton NOMO w szyku pojazdów

(funkcjonariusze pozostawali wewnątrz pojazdów) ustawionych przy jezdni w

rejonie postoju taksówek. Natomiast pozostałe siły milicyjne, por. Stanisław

Szymański rozlokował pomiędzy budynkiem restauracji „Ratuszowa” a

Domem Towarowym. Funkcjonariusze MO przystąpili do patrolowania Placu

Wolności i legitymowania przebywających tam osób. W tym czasie por.

Zdzisław Kłęski skierował się do rejonu dowodzonego przez por. Stanisława

Szymańskiego.

Około godz. 15:15 na Plac Wolności wjechała na sygnale karetka

pogotowia, w jej pobliżu ułożono transparent z napisem „Uwolnić Lecha”,

„Wolność dla Ludu”. Zgodnie z założeniami zawartymi w biuletynie

„Solidarności”, grupa kilkudziesięciu osób przystąpiła do układania krzyża z

kwiatów. Po chwili, w tym rejonie (restauracji „Ratuszowa”) zaczęły się

gromadzić większe grupy, osiągając w krótkim czasie kilkaset osób.

Następnie odśpiewano hymn państwowy i „Rotę”, skandowano hasła:

„uwolnić internowanych”, „znieść stan wojenny”. Manifestacja w tym czasie

miała charakter pokojowy, nie było przypadków napaści na milicjantów.

Stanisław Śnieg, jeden z organizatorów manifestacji wygłosił przemówienie,

po czym nawoływał do rozejścia się i ogłosił zakończenie manifestacji. W tym

samym czasie także por. Zdzisław Kłęski wzywał ludzi do rozejścia się przez

urządzenie nagłaśniające, ostrzegając, że w przeciwnym razie zostaną użyte

środki przymusu. Na wezwanie to, nieokreślona liczba manifestantów

odpowiedziała na to gwizdami i słowami obelżywymi. Zachowanie ludzi

wzmogło się, gdy technicy kryminalistyki miejscowej komendy zaczęli

filmować manifestantów. W tej sytuacji, por. Jan Maj wydał polecenie

funkcjonariuszom NOMO, z pominięciem obowiązujących procedur (bez

decyzji Komendanta Wojewódzkiego lub Kierownika Sztabu), użycia środków

chemicznych, na co zgromadzeni odpowiedzieli odrzucaniem granatów

łzawiących i rzucaniem kamieniami w kierunku sił porządkowych.

Nieustalona osoba rzuciła z dachu jednego z budynków przy Pl. Wolności

słoik ze żrącym płynem, który poparzył nogę funkcjonariusza MO – Henryka
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Pelca, z kolei rzucony kamień trafił w twarz innego funkcjonariusza MO –

Jana Kota. Duże nagromadzenie gazów łzawiących przemieszczanych

kierunkiem wiatru od strony Ratusza spowodowało, że manifestanci rozbiegli

się, opuścili Plac Wolności i skierowali się w rejon zielonych skwerów

naprzeciwko Ratusza, pobliskiego małego kościoła oraz ulic Odrodzenia i

Mikołaja Kopernika. To zachowanie wymusiło z kolei przegrupowanie

funkcjonariuszy NOMO, ponownie w rejon postoju taksówek. W dalszym

ciągu, działając bez komendy, rzucali granatami łzawiącymi w kierunku

większych grup ludzi, którzy z kolei odrzucali je w kierunku milicjantów. W

tym czasie, jeden z nieustalonych manifestantów rzucił w kierunku

samochodu milicyjnego „Star” butelkę z łatwopalnym płynem, co

spowodowało zapalenie się opony tego pojazdu. Działania sił porządkowych

były chaotyczne i pozbawione należytego dowodzenia, bowiem żaden z

dowódców nie panował nad sytuacją.

Dowód:

§ wyjaśnienia Jana Maja – k. 2108-2109, 2118, 4259-4260, 4755v,

4803, 6033-6039 (częściowe), 6040-6042 (częściowe), 6044-6049

(częściowe), 6051-6060 (częściowe), 6088-6090 (częściowe)

§ zeznania Zdzisława Kłęskiego – k. 1484-1489, 1492-1493, 3133,

2135, 4287-4289, 5042v-5049, 6118v-6122 (częściowe), 6134-

6138v (częściowe)

§ zeznania Stanisława Szymańskiego – k. 1498-1499, 4315-4318,

5060v-5063v, 6106-6108

§ zeznania Stanisława Śniega – k. 1140-1144, 2939-2941v, 6531v-

6534v

§ zeznania Henryka Pelca – k. 421-423, 1291, 3197-3200

§ zeznania Zbigniewa Chojnackiego – k. 1278-1280, 6362

§ zeznania Wiesława Trzepizura – k. 1316v-1317, 3241-3242v,

6285-6285v

§ znania Macieja Kozaka – k. 499v-500v (dokumentacji

źródłowej); k. 1328-1329v, 3247-3249, 6282v-6283v
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§ zeznania Jana Marciniaka – k. 1334-1336, 4331v-4332v, 3245-

3247

§ t. I dokumentacji źródłowej – k. 83

W tej sytuacji, por. Jana Maj skontaktował się drogą radiową z

dyżurnym Komendy Miejskiej MO w Lubinie – Remigiuszem Mamińskim i

zażądał sprowadzenia posiłków oraz dostarczenia brakujących środków

chemicznych. Zniecierpliwiony brakiem natychmiastowej reakcji, udał się

służbowym radiowozem „Fiat 125p” do dyżurki komendy, ponawiając swoje

żądania (z pominięciem Komendanta Górala). Będąc w komendzie, oskarżony

zwrócił się  ponownie do dyżurnego o wsparcie dodatkowymi siłami, po czym

udał się do gabinetu Komendanta, skąd telefonicznie skontaktował się z

Wojewódzkim Stanowiskiem Kierowania KW MO w Legnicy, gdzie obecny był

płk Bogdan Garus, prosząc go o pomoc. Oficer ten, po uzgodnieniu

stanowiska z Komendantem Wojewódzkim w Legnicy, przekazał polecenie

skierowania I plutonu ZOMO, oczekującego przed Lubinem, do wsparcia

działań rozpraszających w tym mieście. Decyzję tę, Bogdan Garus przekazał

Remigiuszowi Mamińskiemu, który drogą radiową zakomunikował to z kolei

chor. Tadeuszowi Jarockiemu. W tym samym czasie, Kazimierz Chudzik

dowiózł na Plac Wolności środki chemiczne, zaś por. Jan Maj powrócił na

miejsce wydarzeń i pozostawał w rejonie postoju TAXI.

Dowód:

§ wyjaśnienia Jana Maja (częściowe) – k. 2109, 2120, 2140, 6036v-

6039v, 6040v-6042, 6044-6049v, 6051-6060v, 6088-6090

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa – k. 2165, 2184

§ wyjaśnienia (zeznania) Tadeusza Jarockiego - k. 2069, 2083,

2143, 6091-6096v (częściowe), 6104v-6106 (częściowe)

§ zeznania Remigiusza Mamińskiego – k. 96, 1509, 1512, 4400,

5306-5307, 6158v-6159

§ wyjaśnienia (zeznania) Franciszka Górala – k. 2050-2051, 4433-

4440, 5433v-5437v, 6139-6140v (częściowe), 6142-6147

(częściowe)
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§ zeznania Kazimierza Chudzika – k. 1517v-1518v, 3358-

3359, 6181v-6182

Około godz. 16:00, I pluton ZOMO wjechał na Plac Wolności trzema

samochodami m-ki „Nysa”, od strony ul. Tysiąclecia, Tam napotkał –

dowodzącego tym rejonem – por. Stanisława Szymańskiego, który skierował

go w rejon działań najbardziej intensywnych, dowodzonych przez por. Jana

Maja. Żaden z funkcjonariuszy tego plutonu nie miał założonych nakrętek na

lufę, umożliwiających strzelanie ogniem ciągłym amunicją ćwiczebną.

Dowód:

§ wyjaśnienia (zeznania) Tadeusza Jarockiego – k. 2068-

2072, 4274, 6091-6096v (częściowe), 6104v-6106 (częściowe)

§ zeznania Stanisława Szymańskiego – k. 1499, 4315-4318v,

5060v-5063v, 6106-6108

§ zeznania Romana Nowakowskiego – k. 1076, 6186-6187v

(częściowe)

§ zeznania Jana Madeja – k. 1170v-1171, 6709v-6712v

§ zeznania Mirosława Wisińskiego (obecnie Bartnik) – k. 1061-1063,

2026-2027, 2029, 2071

Po zatrzymaniu samochodów na Placu Wolności, chor. Tadeusz

Jarocki zameldował się u por. Jana Maja, pytając o dalsze dyspozycje. W

odpowiedzi usłyszał, że ma włączyć się do działań rozpraszających. W tej

sytuacji, funkcjonariusze I plutonu ZOMO opuścili samochody służbowe,

zabierając ze sobą przydzieloną im broń kbkAK. Początkowo miotali oni

granaty łzawiące w kierunku grupujących się ludzi. Część z nich działała na

skwerze przed Ratuszem, u zbiegu ulicy Piastowskiej i Chrobrego, zaś

pozostała grupa u zbiegu Placu Wolności i ul. Odrodzenia. Około godz. 16:20

funkcjonariusze tego plutonu zaczęli samowolnie, bez wyraźnego rozkazu

oddawać pierwsze strzały amunicją ślepą, a po chwili zaczęli strzelać

amunicją bojową z kbkAK w trawnik, w ściany budynków przy ul.

Piastowskiej, w zabytkowy mur przy tej ulicy, w pobliski kościół. Ze ścian



20

budynków oraz z zabytkowego muru sypał się tynk. Także funkcjonariusze

NOMO, będąc w tym czasie w pobliżu Ratusza, strzelali z broni palnej

kbkAK. Przebywający w tym rejonie, por. Jan Maj i chor. Tadeusz Jarocki nie

podjęli żadnej reakcji na ewidentne ślady używania amunicji bojowej. Ze

skrzyżowania Placu Wolności i ul. Odrodzenia, grupa nieustalonych

funkcjonariuszy ZOMO i NOMO oddała pojedyncze strzały w głąb ul.

Odrodzenia. Spowodowały one trzy przestrzały w kiosku owocowo-

warzywnym na wysokości 80 cm nad ziemią i jedną przestrzeloną szybę w

budynku NBP na wysokości 130 cm, mieszczącym się przy skrzyżowaniu ul.

Kopernika i Odrodzenia. Po dojściu do budynku Poczty, grupa ta wycofała

się w rejon Placu Wolności. Na skutek strzałów oddanych na ul. Odrodzenia

przez tych funkcjonariuszy nikt nie został ranny. Uciekający manifestanci

kierowali się w tym czasie w stronę skrzyżowania ulicy Odrodzenia i

Kopernika. Wówczas por. Jan Maj wydał polecenie chor. Tadeuszowi

Jarockiemu, odblokowania ulicy Odrodzenia przy pomocy I plutonu ZOMO.

Funkcjonariusze tego plutonu zużyli w tym czasie posiadane środki

chemiczne. Chor. Tadeusz Jarocki sformował tyralierę z grupy 5-6

podległych mu funkcjonariuszy i dowodząc nimi skierował się w głąb ulicy

Odrodzenia. Funkcjonariusze trzymali broń kbkAK oburącz, na wysokości

biodra, z lufami skierowanym przed sobą poziomo. Ustalono, że w skład tej

grupy wchodzili Jan Parzybut i Mirosław Wisiński. Tożsamości pozostałych

nie zdołano ustalić. Oprócz nich, w ulicę Odrodzenia weszła także grupa

nieustalonych funkcjonariuszy NOMO, również wyposażonych w broń palną i

amunicję bojową. Por. Jan Maj pozostał w rejonie Ratusza. Po wejściu na

skrzyżowanie ulic Odrodzenia i Kopernika, nieustaleni funkcjonariusze

ZOMO zaczęli strzelać z odległości około 30 metrów w kierunku

manifestantów amunicją bojową z kbkAK, strzelając zarówno w nawierzchnię

ulicy, jak i poziomo na wysokości pasa. Strzelano także w ściany pobliskich

budynków mieszkalnych. Dwa z wystrzelonych pocisków trafiły śmiertelnie,

w pobliżu pijalni piwa Gwarek, Andrzeja Trajkowskiego i Mieczysława

Poźniaka. Pocisk, który śmiertelnie postrzelił Andrzeja Trajkowskiego,

uderzył przedtem nawierzchnię asfaltu, jego wierzchołek uległ łukowemu

wygięciu, po czym trafił go w lewą połowę twarzy i pozostał w jego ciele. Z
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kolei Mieczysław Poźniak otrzymał przestrzał poziomy jamy brzusznej.

Pocisku tego nie znaleziono. Gdy dowódca plutonu zorientował się, że jego

funkcjonariusze strzelali amunicją ostrą, rozkazał wstrzymać ogień i wycofać

się. Po chwili, grupa ta pieszo wycofała się w rejon Placu Wolności. Przy

Ratuszu w dalszym ciągu znajdował się por. Jan Maj. W tym samym czasie,

ul. Piastowską wjechał do Rynku samochód milicyjny „Nysa” wraz z drużyną

specjalną oraz II pluton ZOMO z Legnicy, dowodzony przez Romana

Nowakowskiego. W trakcie prowadzonych działań w Lubinie, płk Bogdan

Garus przebywał w pomieszczeniach Wydziału WSK w Legnicy. Tam

nadchodziły meldunki o sytuacji w poszczególnych miastach woj.

legnickiego. Osobiście lub za pośrednictwem Naczelnika Wydziału WSK –

por. Mariana Zyśko wydawał polecenia dowódcom sił milicyjnych.

Dowód:

§ protokół oględzin – k. 159

§ wyjaśnienia Bogdana Garusa – k. 2166-2167, 2178-2179, 4274

§ wyjaśnienia (zeznania) Tadeusza Jarockiego – k. 2070, 2143,

4274, 6090v-6096 (częściowe), 6104v-6105v (częściowe)

§ wyjaśnienia (częściowe) Jana Maja – k. 2109, 4259-4260

(częściowe), k. 6033v-6039v, 6044-6049, 6051-6060v, 6088v-

6090, 6107, 6105, 6187v

§ zeznania Zdzisława Kłęskiego - k. 2135, 4287-4289, 5042v-

5049, 6118-6122, 6134v-6139

§ zeznania Zbigniewa Chojnackiego – k. 96-100, 1278-1280, 6362-

6363

§ zeznania Jana Marciniaka – k. 1334-1336, 3245v-3247, 4331v-

4332v

§ zeznania Edwarda Milanika – k. 1283v-1285, 3195v-3197, 6286

§ zeznania Macieja Kozaka – k. 500, 1328-1329v, 3247-3249,

6282v-6284

§ zeznania Henryka Pelca – k. 421-423, 1290-1292, 3197-

3200, 6390-6391
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§ zeznania Henryka Salomona – k. 244-247, 1324-1325, 3244v-

3245, 6363-6363v

§ zeznania Jana Dymalskiego – k. 279, 1149-1150, 2943v

§ zeznania Józefa Mosicy – k. 673-674, 1153-1154, 2944, 6546v-

6547v

§ zeznania Eugeniusza Kaflińskiego – k. 671-672, 1156-1157, 2944

§ zeznania Heleny Piech – k. 54-56, 358, 801-802, 1208-

1211, 3012v-3014v, 6586v-6587v

§ zeznania Józefa Pankiewicza (ujawnione) – k. 29-30, 363, 1212-

1214, 1681v-1686v, 3014v-3015v

§ zeznania Jana Madeja – k. 630, 1167-1171, 2991v-2993v, 6609-

6612

§ zeznania Stanisława Ligorowskiego – k. 1191-1193, 2996-

2996v, 6547v-6549v

§ zeznania Jana Krzywego – k. 633, 1230-1231, 6606v-6608

§ zeznania Jerzego Stężowskiego – k. 1194-1195, 2996v

§ zeznania Urszuli Konarskiej – k. 1205-1206, 6708v-6709v

§ zeznania Stanisława Kozłowskiego – k. 217-218, 800, 6712v-

6713v

§ zeznania Henryka Kaweckiego – k. 1641-1644, 3438v-3440,

6448v-6450v

§ zeznania Ryszarda Przybyszewskiego – k. 1638-1640, 3437-

3438v, 6360v-6361v

§ zeznania Jana Parzybuta – k. 1032-1043, 2813-2815, 4339-

4341, 5078v-5081

§ zeznania Wiesława Królaka – k. 996, 1017, 2811-2812v, 5160v-

5161v, 6492-6493v

§ zeznania Wiesława Stachowiaka – k. 1215-1217, 3017-3018v,

6553v-6556

§ zeznania Józefa Kossowskiego – k. 579, 805-806, 1225-

1229, 6608-6608v

§ zeznania Mirosława Wisińskiego – k. 1062, 2024-2031, 3690v-

3696, 5466-5468, 6388v-6390
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§ protokoły wizji lokalnej – k. 1704-1707 (1992 rok), 2714-

2726 (1994 rok)

§ protokół eksperymentu śledczego – k. 1680-1697 (1992 rok)

§ mapy i plany Lubina wraz z objaśnieniami – k. 1782-1795

§ dokumentacja fotograficzna – k. 11

Komendant Miejski MO w Lubinie – mjr Franciszek Góral przebywał w

tym czasie w gabinecie służbowym w siedzibie jednostki i słyszał dochodzące

odgłosy strzałów. W tej sytuacji udał się do pomieszczenia oficera dyżurnego

i za pomocą radiostacji dwukrotnie rozmawiał z por. Janem Majem, pytając

go, czy funkcjonariusze używają broni palnej. Za każdym razem słyszał

odpowiedź, że miotane są wyłącznie środki chemiczne. O godz. 16:20

dyżurny Komendy MO w Lubinie – Remigiusz Mamiński poinformował

dyżurnego Komendy Wojewódzkiej MO w Legnicy Adama Chrzanowskiego o

otoczeniu funkcjonariuszy działających w rejonie Placu Wolności w Lubinie

przez tłum i zaatakowaniu ich kamieniami i butelkami z benzyną.

Konsekwencją tego meldunku, było wysłanie na polecenie Bogdana Garusa

dodatkowych sił w postaci II plutonu ZOMO i drużyny specjalnej ZOMO,

wyposażonych w długą broń palną i amunicję bojową. W następnym

meldunku o godz. 16:30 dyżurny z Komendy MO w Lubinie informował

Komendę Wojewódzką w Legnicy, że otoczeni na Placu Wolności

funkcjonariusze użyli broni, oddając strzały w górę. O godz. 16:40 dyżurny

KWMO w Legnicy Adam Chrzanowski otrzymał telefoniczną informację od

funkcjonariusza SB Zdzisława Kułagi o dwóch rannych mężczyznach w

Lubinie, którzy zostali odwiezieni do szpitala. Powiadomił o tym niezwłocznie

płk Bogdana Garusa, a ten z kolei mjr Franciszka Górala. Bogdan Garus

polecił mu sprawdzić tę informację i ustalić dane personalne tych osób. Po

dokonaniu czynności sprawdzających, dyżurny Remigiusz Mamiński

przekazał o godz. 16:45 Bogdanowi Garusowi wiadomość, że jeden z rannych

mężczyzn dostał postrzał w brzuch, a drugi postrzał w głowę. Około godz.

16:50 na Plac Wolności przyjechał II pluton ZOMO z Legnicy, wyposażony w

broń palną kbkAK, dowodzony przez Romana Nowakowskiego oraz drużyna

specjalna dowodzona przez Franciszka Filusia, wyposażona w karabiny PM-
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63. Por. Jan Maj był jeszcze w tym momencie w rejonie Ratusza, a zatem

przebywał tam już po śmiertelnym postrzeleniu Mieczysława Poźniaka i

Andrzeja Trajkowskiego. Roman Nowakowski polecił podległym mu

funkcjonariuszom, włączenie się do działań rozpraszających, nakazując przy

tym pozostawienie karabinów wewnątrz pojazdów w przeznaczonych do tego

stojakach. W tym momencie słyszał on dochodzące odgłosy strzałów,

oddawanych seriami. Po drugiej, z kolei rozmowie przez radiostację ze swoim

Komendantem, por. Jan Maj samowolnie opuścił powierzony mu rejon

dowodzenia i około godz. 17:00 pojechał do siedziby miejscowej Komendy

MO. Po przybyciu na miejsce, zażądał od oficera dyżurnego połączenia się z

KW MO w Legnicy i skierowania do Lubina dodatkowych oddziałów MO.

Następnie udał się do gabinetu mjr Franciszka Górala, poinformował go o

sytuacji w rejonie działań rozpraszających, stwierdzając ponownie, że

funkcjonariusze nie używali amunicji bojowej. Por. Jan Maj nie wrócił już na

Plac Wolności i nie podjął obowiązków dowódczych. Także jego przełożony –

mjr Franciszek Góral pozostał w tym zakresie bierny (nie po raz pierwszy

zresztą) i nie nakazał oskarżonemu pełnienia powierzonych mu obowiązków

służbowych w celu zażegnania rozwoju tragicznych w skutkach wydarzeń. Na

Placu Wolności pozostał jedynie por. Zdzisław Kłęski i I pluton ZOMO, bez

swojego dowódcy (o czym niżej).

Dowód:

§ zeznania Romana Nowakowskiego – k. 1076-1077, 3367v, 6186v-

6187v (częściowe)

§ zeznania Adama Chrzanowskiego – k. 1449-1452, 3330v-3332,

4456-4457v, 5464-5465v, 6171v-6173v

§ wyjaśnienia (zeznania) Franciszka Górala – k. 2044, 4433-4440,

5433v-5437, 6139-6140v, 6142-6141

§ wyjaśnienia Jana Maja – k. 2110, 2127v-2128, 2140v; częściowe –

k. 6033v-6039v, 6044-6049, 6051-6060v, 6088v-6090, 6107,

6105, 6187v

§ zeznania Józefa Kłosa – k. 1522, 4465-4466, 6183v-6186
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§ zeznania Remigiusza Mamińskiego – k. 95, 1509, 1514, 4440,

3353-3356, 4440, 5306-5307, 6158v-6159v

§ zeznania Henryka Kowalika – k. 1532, 6210-6211v

§ zeznania Stanisława Młynarza – k. 1534, 5279v-5280v, 6211

§ zeznania Franciszka Filusia – k. 184-185, 6454-6454v

§ zeznania Witolda Rozpędowskiego – k. 1135, 2938-2939v, 6452-

6452v

§ zeznania Bogdana Horoszkiewicza – k. 1135, 2941-2942v, 6453-

6454

§ zeznania Andrzeja Wąsa – k. 1124-1126, 6440

§ zeznania Jana Lesika – k. 1095-1097v, 2887v-2888, 6438v-

6440

§ zeznania Andrzeja Kosturka – k. 989-991, 6436v-6440

§ dokumentacja źródłowa – k. 80-93

Niedługo później do Komendy przyjechał także chor. Tadeusz Jarocki.

Poinformował mjra Franciszka Górala o użyciu przez funkcjonariuszy broni

palnej z amunicją bojową. Na polecenie Komendanta, sporządził notatkę z

przebiegu wydarzeń, przemilczając jednak fakt użycia przez funkcjonariuszy

amunicji bojowej.

Dowód:

§ wyjaśnienia (zeznania) Tadeusza Jarockiego – k. 2070-2071,

2143, 4274, 6090v-6096 (częściowe), k. 6104v-6105v (częściowe)

§ wyjaśnienia (zeznania) Franciszka Górala – k. 2044, 6139-6140v,

6142-6147

Pomimo pierwszych ofiar, siły porządkowe w dalszym ciągu

kontynuowały rozpraszanie manifestantów gromadzących się na skwerach

pomiędzy ulicami Piastowską i Bolesława Chrobrego oraz po obu stronach

kanału Byczyna. Działania były prowadzone w szykach pieszych oraz z

radiowozów „Nysa”. W czasie tych działań nieustaleni funkcjonariusze

używali broni palnej i amunicji bojowej. Rany postrzałowe amunicją bojową
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otrzymał wówczas Henryk Huzarewicz, przebywający w pobliżu małego

kościoła, przewieziony został do szpitala o godz. 16:45. Chwilę później

Ireneusz Lao, stojący na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i Prusa, doznał

przestrzału kolana prawego, przewieziony do szpitala o godz. 16:56. Około

godz. 17:00 Kazimierz Rusin, idąc ul. Rzemieślniczą, doznał postrzału biodra

lewego. Po godz. 17:00 biegnący mostkiem na kanale Byczyna Michał

Adamowicz został trafiony w głowę pociskiem wystrzelonym z nieustalonego

miejsca. Na skutek doznanych obrażeń głowy zmarł w dniu 5 września 1982

roku.

Dowód:

§ zeznania Henryka Huzarewicza – k. 935-938

§ zeznania Ireneusza Lao – k. 923-925

§ zeznania Edwarda Wertki – k. 920-922

§ zeznania Kazimierza Rusina – k. 93-94

§ zeznania Józefa Mosicy – k. 673-674, 1153-1154, 2944, 6546v-

6547

§ zeznania Jana Madeja – k. 1170, 6609-6612

§ zeznania Jerzego Krzypkowskiego – k. 1160-1161

§ zeznania M. Borkowskiego – k. 1171-1173

§ zeznania J. Posłusznego – k. 1176-1177

§ zeznania M. Młodeckiego – k. 1179-1180

§ zeznania J. Swakonia – k. 1182-1183

§ zeznania M. Posłusznego – k. 1184-1185

§ zeznania W. Czubaszka – k. 1186-1187

§ zeznania Stanisława Ligorowskiego – k. 1191-1193, 2996-2996v,

6547-6549

§ zeznania Jerzego Stężowskiego – k. 1194-1195, 2996v

§ zeznania P. Niewodniczańskiego – k. 1196-1197

§ zeznania B. Niemczynowskiego – k. 1198-1199

§ zeznania J. Buraka – k. 1201-1202

§ zeznania Z. Stefaniszyna – k. 1203-1204
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W toku kontynuowanych, w dalszym ciągu działań rozpraszających,

utworzono tzw. grupy rajdujące. Jeden z takich radiowozów utknął na

nierówności terenu, między ulicami Sikorskiego i Kopernika.

Funkcjonariusze wyszli z tego radiowozu, a byli wśród nich Bolesław Dyk i

Krzysztof Cependa z I plutonu ZOMO. Widząc zaistniałą sytuację, osoby

uczestniczące w manifestacji zaczęły biec w ich kierunku. Wówczas

wymienieni funkcjonariusze otworzyli ogień z posiadanych karabinów kbkAK

z amunicją bojową. Strzelali w ziemię pomiędzy radiowozem a zbliżającymi

się osobami. Tym razem nikt nie doznał obrażeń ciała.

Dowód:

§ wyjaśnienia Bolesława Dyka – k. 2001-2002

§ wyjaśnienia (zeznania) Krzysztofa Cependy – k. 955-960, 2013-

2014, 6490v-6491v

§ zeznania Czesława Natkańczyka – k. 1010-1012

W następstwie ran postrzałowych, oddanych przez nieustalonych

funkcjonariuszy MO, śmierć ponieśli Andrzej Trajkowski, Mieczysław

Poźniak i Michał Adamowicz, zaś w sumie jedenaście osób zostało rannych

(zarówno na skutek ran postrzałowych amunicją bojową, jak i postrzału

petardą lub granatem łzawiącym). Spowodowanie najtragiczniejszych

skutków w postaci śmierci osób cywilnych nie przyczyniło się do

wstrzymania działań rozpraszających i używania broni palnej maszynowej i

amunicji bojowej, bowiem ostatni z rannych przewieziony został do szpitala o

godz. 18:30.

Dowód:

§ tom XI dokumentacji źródłowej

Około godz. 18:00 Sztab Komendy Wojewódzkiej MO w Legnicy zwrócił

się do Sztabu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o skierowanie do Lubina

oddziałów MO z innych województw. Około godz. 20:00 do Lubina przybyły

kompanie ROMO i ZOMO z Komendy Wojewódzkiej MO w Zielonej Górze i
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wsparły działania miejscowych sił. Około godz. 23:00 działania sił

milicyjnych zostały zakończone.

W trakcie wydarzeń w Lubinie, w dniu 31 sierpnia 1982 roku, w

Komendzie Miejskiej MO przebywał oficer z Komendy Wojewódzkiej MO w

Legnicy, w charakterze tzw. koordynatora – Bronisław Baran. Mimo braku

formalnych uprawnień kierowniczo-decyzyjnych, wykazał się jednak

indolencją i zupełnym brakiem odpowiedzialności za rozwój wypadków.

Dowód:

§ tom VII dokumentacji źródłowej – k. 22; tom I – k. 90

§ zeznania Bronisława Barana – k. 1454-1457, 4341-4344, 5253-

5254

Przyczyną śmierci Andrzeja Trajkowskiego był ślepy postrzał z oddali,

lewej połowy twarzy i mózgoczaszki z rozległymi uszkodzeniami kości

jarzmowej, szczękowej, części podstawnej kości skroniowej, kości dołu

tylnego czaszki, móżdżku i mostku z kanałem przebiegającym od przodu ku

tyłowi. We wnętrzu czaszki w trakcie sekcji znaleziono pocisk kal. 7,62 mm.

Był na wierzchu wygięty łukowo oraz spłaszczony. Zniekształcenie pocisku

oraz jego pozostanie w jamie czaszki świadczy, że Andrzej Trajkowski został

trafiony postrzałem pośrednim, tj. pociskiem odbitym od twardego podłoża.

Mieczysław Poźniak zmarł w następstwie przestrzału poziomego z

oddali, jamy brzusznej z wlotem znajdującym się w brzuchu w okolicy pępka,

wylotem w okolicy lędźwiowej na wysokości IV kręgu lędźwiowego z

uszkodzeniem m.in. jelita tętnicy i żyły biodrowej wspólnej prawej z

następowym krwawieniem i wstrząsem pourazowym. Przestrzał poziomy

mógł powstać zarówno od strzału bezpośredniego, jak i pośredniego.

Michał Adamowicz poniósł śmierć w wyniku przestrzału z oddali, głowy

z wlotem w okolicy potylicznej prawej, a wylotem w okolicy ciemieniowej

prawej, powodujące duże rozdarcie i uszkodzenie prawej półkuli mózgu,

otwarte złamanie kości potylicznej i ciemieniowej prawej z przemieszczeniem,

obrzęku mózgu i płuc, niewydolności krążeniowo-oddechowej. Mimo

przeprowadzonej trepanacji czaszki i dalszego leczenia, zmarł w szpitalu w
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dniu 5 września 1982 roku. Postrzelenie Michała Adamowicza mogło

pochodzić zarówno od strzału pośredniego, jak i bezpośredniego.

Na skutek ran postrzałowych amunicją bojową ranni zostali: Kazimierz

Rusin, Edward Wertke, Ireneusz Lao i Henryk Huzarewicz.

Kazimierz Rusin doznał przestrzału tkanek miękkich biodra lewego z

wlotem na przednio-bocznej powierzchni biodra, a wylotem na tylno-bocznej

jego powierzchni, naruszające czynności narządu ciała na czas powyżej dni

7. Najprawdopodobniej był to postrzał bezpośredni z odległości 550-600

metrów.

Edward Wertke został postrzelony z oddali, najprawdopodobniej

strzałem bezpośrednim, który spowodował ranę przestrzałowi barku prawego

z wlotem na tylnej powierzchni barku i wylotem na powierzchni przedniej,

powodując wieloodłamowe złamanie kości ramieniowej w obrębie nasady

bliższej, porażenia nerwu promieniowego, powodując ciężkie kalectwo w

rozumieniu art. 155 § 1 pkt 2 d.kk.

Ireneusz Lao na skutek postrzału bezpośredniego lub pośredniego

(rykoszetu) odniósł obrażenia w postaci przestrzału kolana prawego z wlotem

na przednio-bocznej powierzchni kolana i wylotem w dole podkolanowym,

który spowodował całkowite rozfragmentowanie kłykcia bocznego kości

udowej, stłuczenia nerwu strzałkowego i rozległe ubytki tkanek miękkich, co

wywołało znaczne ograniczenie ruchomości podudzia w stawie kolanowym,

stopy w stawie skokowym, końskim ustawieniem stopy, zaburzeniami

troficznymi skóry podudzia i stopy, skutkującymi ciężkim kalectwem w

rozumieniu art. 155 § 1 pkt 2 d.kk.

Henryk Huzarewicz został postrzelony strzałem pośrednim lub

bezpośrednim i doznał stycznego przestrzału prawego przedramienia, powłok

brzusznych i ręki lewej z następowym krwawieniem powłok brzusznych,

uszkodzeniem sieci większej (wnętrze jamy brzusznej), złamania trzech kości

śródręcza, ciężkiego wstrząsu pourazowego, powodujące chorobą zazwyczaj

zagrażającą życiu w rozumieniu art. 155 § 1 pkt 2 d.kk.

Pozostali pokrzywdzeni w wydarzeniach w dniu 31 sierpnia 1982 roku

w Lubinie doznali obrażeń ciała, jednakże nie wobec postrzałów amunicją

bojową.
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Szymon Stafiniak na skutek działania bezpośredniego lub pośredniego

petardy hukowej lub łzawiącej doznał rozległej rany dartej małżowiny usznej

lewej i okolicy przymałżowinowej z oparzeniami I stopnia i prawie zwęgleniem

skóry w jej obrębie, uszkodzenia chrząstki małżowiny, oparzenia skóry głowy

i szyi, skutkujących trwałe zeszpecenie w rozumieniu art. 155 § 1 pkt 2 d.kk.

Ryszard Stefanowicz prawdopodobnie od granatu łzawiącego odniósł

obrażenia w postaci rany postrzałowej głowy w okolicy ciemieniowej prawej z

wieloodłamowym, otwartym złamaniem kości ciemieniowej, uszkodzeniem

opony twardej i mózgu, z niewielkim „bezpostaciowym” metalicznym

odłamkiem w jamie czaszki, krwiakiem z drobnymi ranami ciętymi powłok

miękkich czaszki, powierzchniowe rany i otarcia naskórka twarzy, zazwyczaj

stanowiące chorobę zagrażającą życiu w rozumieniu art. 155 § 1 pkt 2 d.kk.

Mieczysław Chmielewski na skutek najprawdopodobniej stycznego

postrzału petardy lub obudowy granatu łzawiącego lub zrykoszetowanego,

koziołkującego pocisku z broni strzeleckiej doznał rany dartej powłok

miękkich czaszki w okolicy ciemieniowej lewej, naruszających czynności

narządu ciała na czas powyżej dni 7.

Brygida Wieczorek doznała rany postrzałowej tkanek miękkich uda

lewego z uszkodzeniem mięśnia prostego uda, w wyniku zrykoszetowanego

pocisku z broni strzeleckiej lub odłamków granatu łzawiącego bądź

najprawdopodobniej od petardy.

Krzysztof Dudziak odniósł obrażenia w postaci rany postrzałowej

tkanek miękkich podudzia, wymagającej leczenia przeszczepami skórnymi z

towarzyszącym złamaniem otwartym kości piszczelowej lewej,

powierzchniowej rany postrzałowej stopy prawej, w następstwie

najprawdopodobniej uderzenia odłamkami petard lub gazów łzawiących.

Henryk Tereszkiewicz doznał rany cięto-szarpanej, nie ustalono czy od

pocisku z broni strzeleckiej, czy petardy.

Mirosław Kwiatkowski doznał rany postrzałowej powłok miękkich

czaszki o charakterze rozległej rany dartej tych powłok w okolicy

ciemieniowej prawej z obecnością opalenia włosów i skóry,

najprawdopodobniej od petardy i działaniem odłamku jego korpusu.
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Obrażenia stwierdzone u Brygidy Wieczorek, Krzysztofa Dudziaka,

Henryka Tereszkiewicza i Mirosława Kwiatkowskiego naruszyły czynności

narządu ciała na czas powyżej dni 7.

Dowód:

§ opinie sądowo-lekarskie – k. 1739-1751

§ protokoły sekcji zwłok – k. 377-395

§ opinie lekarskie – k. 123, 127, 128, 434-451

§ dokumentacja źródłowa – t. XI

O tragicznych w skutkach wydarzeniach, w dniu 31 sierpnia 1982

roku w Lubinie, powiadomiona została Wojskowa Prokuratura Garnizonowa

we Wrocławiu. Jeszcze tego samego dnia do Lubina został skierowany

pełniący obowiązki podprokuratora wojskowego – por. Miłan Senk

(nominację otrzymał w grudniu 1982 roku – k. 1649v). W toku czynności

śledczych dokonał sprawdzenia posiadanej broni i amunicji przez I pluton

ZOMO. Po dokonanych oględzinach, zabezpieczył broń w jednym z

pomieszczeń służbowych Komendy MO, celem skierowania jej do badań

identyfikacyjnych, wraz z zabezpieczonymi pociskami i łuskami. Nadto

zażądał zabezpieczenia wszystkich sztuk broni przez funkcjonariuszy NOMO

i ZOMO. Mjr Franciszek Góral w tej sytuacji zaprotestował, twierdząc, że w

takiej sytuacji pododdziały pozostaną bez uzbrojenia.

W związku z powyższym, zastępca Prokuratora Śląskiego Okręgu

Wojskowego ppłk Józef Gondorek skontaktował się w tej sprawie z

Naczelnym Prokuratorem Wojskowym gen. Józefem  Szewczykiem. Ten z

kolei porozumiał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych gen. Czesławem

Kiszczakiem. Nie zdołano jednak ustalić, który z wyższych przełożonych

wydał polecenie wydania broni I plutonowi ZOMO (o czym niżej).

W toku przeprowadzonych oględzin książki wydania i zdania amunicji

bojowej, ustalono, że w obu plutonach ZOMO brakowało 981 sztuk tejże

amunicji. W późniejszych godzinach (około północy) dołączyli kolejni

prokuratorzy wojskowi – mjr Krzysztof Henner i ppłk Józef Gondorek.
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Przesłuchani w toku tego śledztwa, funkcjonariusze I plutonu ZOMO

zaprzeczyli używaniu broni palnej i amunicji bojowej w czasie działań w

Lubinie, mimo jednoznacznych dowodów potwierdzających ten fakt. Naoczni

świadkowie tych wydarzeń nie byli w stanie rozpoznać funkcjonariuszy

strzelających amunicją bojową. Prokuratura ujawniła natomiast następujące

ślady używania amunicji bojowej:

– 24 ślady na asfalcie przy skrzyżowaniu ulic Odrodzenia i Kopernika,

– 4 ślady na wieży przy pijalni piwa „Gwarek”,

– 7 śladów na budynku mieszkalnym przy skrzyżowaniu ulic Odrodzenia i

Kopernika,

– 1 przestrzelinę w mieszkaniu przy ul. Piastowskiej 13,

– 4 przestrzeliny w mieszkaniu przy ul. Piastowskiej 15,

– 8 otworów po amunicji ostrej na zakładzie kaletniczym przy ul.

Piastowskiej,

– 1 ślad na zakładzie fryzjerskim przy ul. Piastowskiej,

– 5 śladów po pociskach na cukierni „Ptyś” przy ul. Mieszka I,

– 3 przestrzały na kiosku owocowo-warzywnym oraz jedna przestrzelina

na tynku obok i 1 przestrzelina w szybie budynku NBP – położonym

przy ul. Odrodzenia,

– 46 śladów na ścianie budynku przy ul. Piastowskiej 7,

– 3 ślady na budynku przy ul. Odrodzenia,

– 1 ślad na oknie przy ul. Mieszka I,

– 19 śladów w piwnicy i klatce schodowej budynku przy ul. Piastowskiej

15/13,

– 7 przestrzelin na znaku drogowym przy ul. Kopernika,

– 2 ślady na drzewie w rejonie ul. Piastowskiej,

– 1 ślad w oknie mieszkania przy Placu Wolności 5/11,

– 4przestrzeliny w pojazdach samochodowych.

Do magazynu ZOMO w Legnicy przyjęto broń pododdziałów ZOMO i

NOMO dopiero w dniu 14 września 1982 roku. Następnie broń ta została

przestrzelana na polecenie ówczesnego dowódcy kompanii ZOMO – Jana

Żółkiewskiego (zeznania Romana Sobolewskiego – k. 1552-1554). Dopiero po

tym fakcie, w grudniu 1982 roku została przekazana do badań. Wykonane
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badania pozwoliły na ustalenie pięciu sztuk broni, z których wystrzelono

ujawnione pociski i łuski:

– karabin kbkAK nr MK 11708 będący na wyposażeniu Tadeusza

Pitucha,

– karabin kbkAK nr WB 1061, którego nie było na stanie ewidencyjnym

magazynu ZOMO. Był natomiast karabin oznaczony numerem 0161,

będący na wyposażeniu Jerzego Ptaszyńskiego,

– karabin kbkAK nr MK 06965, którego również nie było na stanie

magazynowym ZOMO w Legnicy. Był natomiast karabin kbkAK o

numerze 06968, będący na wyposażeniu Bolesława Dyka,

– pistolet maszynowy PM 0972 będący na wyposażeniu Ryszarda

Mameta,

– pistolet maszynowy PM 0792 będący na wyposażeniu Zbigniewa

Chojnackiego.

Ryszard Mamet, Zbigniew Chojnacki i Bolesław Dyk potwierdzili, że

oddawali strzały amunicją bojową w górę i od ich strzałów nie ucierpiała

żadna osoba. Z kolei Tadeusz Pituch i Jerzy Ptaszyński zaprzeczyli, aby

używali wówczas amunicji bojowej. W tym zakresie nie zebrano innych

dowodów. Nie dokonano zatem nie budzących wątpliwości ustaleń, z których

egzemplarzy broni oddane zostały strzały powodujące śmierć oraz obrażenia

ciała uczestników manifestacji. Niewątpliwie na taki wynik wpłynął

czteromiesięczny upływ czasu od tragicznych wydarzeń do faktycznego

zabezpieczenia broni (w tym czasie używano przecież broni), a nadto

przestrzelenie broni przed jej badaniem. Zabezpieczone łuski i pociski

posiadały cechy umożliwiające identyfikację broni, z której zostały

wystrzelone. Prawdopodobnym jednak jest, że do badań nie przesłano

wszystkich egzemplarzy broni, którą posiadali funkcjonariusze MO w dniu

31 sierpnia 1982 roku w Lubinie, tym bardziej, że pięć łusek od karabinu

kbkAK kal. 7,62 mm (na osiem dostarczonych) nie udało się zidentyfikować

(nie było takiej broni). W tym zakresie materiał dowodowy jest niemożliwy do

konwalidowania, gdyż większość egzemplarzy broni, którą posiadali

funkcjonariusze MO w czasie działań w dniu 31 sierpnia 1982 roku w

Lubinie, została odsprzedana w 1985 roku przez ówczesny Departament
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Gospodarki Materiałowo-Technicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dla

Centralnego Zarządu Inżynierii Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Z kolei

Centrala wyeksportowała broń za granicę – prawdopodobnie do jednego z

krajów arabskich.

Nie zdołano także jednoznacznie ustalić, na czyje polecenie zwrócono

broń funkcjonariuszom ZOMO, przez co nie przesłano jej do badań

identyfikacyjnych. Z zeznań Miłana Senka (zmarł w 2006 roku) wynika, że

taką decyzję podjął gen. Czesław Kiszczak. Z kolei płk Józef Gondorek i mjr

Krzysztof Henner zeznali, że decyzję w sprawie zwrócenia broni

funkcjonariuszom ZOMO wydał ówczesny Prokurator Śląskiego Okręgu

Wojskowego – płk Aleksander Mazurek (zmarł pod koniec lat 80-tych).

Ówczesny Naczelny Prokurator Wojskowy gen. Józef Szewczyk oraz gen.

Czesław Kiszczak zaprzeczyli, aby to oni podjęli decyzję o wydaniu broni

funkcjonariuszom ZOMO, po jej sprawdzeniu przez Miłana Senka.

Prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu

śledztwo zostało w dniu 8 kwietnia 1983 roku umorzone wobec stwierdzenia

działania w obronie koniecznej przez nieustalonych funkcjonariuszy MO,

którzy spowodowali śmierć Andrzeja Trajkowskiego, Mieczysława Poźniaka i

Michała Adamowicza oraz uszkodzenia ciała Ireneusza Lao, Henryka

Huzarewicza, Edwarda Wertki i Kazimierza Rusina. Natomiast w części

spowodowania uszkodzeń ciała pozostałych siedmiu osób śledztwo

umorzono, wobec stwierdzenia nie popełnienia czynu przestępnego.

Postanowienie o umorzeniu śledztwa podpisał por. Miłan Senk. Zarówno z

jego zeznań, jak i mjra Krzysztofa Hennera wynika, że decyzja o umorzeniu

śledztwa w tym kształcie została podjęta w Naczelnej Prokuraturze

Wojskowej w Warszawie i tam zostało opracowane przedmiotowe

postanowienie. Mjr Krzysztof Henner zeznał nawet, że autorem tego

postanowienia był prokurator Przemysław Tomaszewski. Ten z kolei temu

zaprzeczył, twierdząc, że decyzję o umorzeniu śledztwa podjął Naczelny

Prokurator Wojskowy – gen. Józef Szewczyk.

Oceniając realia tamtych czasów, Sąd skłania się ku tezie, że decyzja o

umorzeniu śledztwa przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we

Wrocławiu zapadła na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
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Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie. Na uwagę zasługuje również

fakt, że sprawa tak wielkiej rangi, o szczególnym charakterze, wymagała dla

jej wyjaśnienia, skierowania do Lubina specjalnej grupy prokuratorów

wojskowych, wyposażonych w uprawnienia do podejmowania samodzielnych

decyzji, istotnych do ustalenia prawdy obiektywnej. Tymczasem do Lubina

skierowano jednego prokuratora, któremu miejscowy Komendant MO

odmawiał przydzielenia funkcjonariuszy do dokonania oględzin miejsca

zdarzenia oraz zabezpieczenia niezbędnych śladów zbrodni.

W tym miejscu, Sąd pragnie zwrócić uwagę na kolejny istotny element.

Tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 16 grudnia 1981 roku zostali

śmiertelnie postrzeleni górnicy w Kopalni „Wujek” w Katowicach. W tej

sprawie także napotkano na trudności związane z identyfikacją broni.

Trudno było wykazać bezpośrednich sprawców zabójstwa, bowiem istniały

problemy w ustaleniu funkcjonariuszy strzelających z konkretnego

egzemplarza broni. Jednakże tragiczne wydarzenia w Lubinie nie miały

miejsca w pierwszych dniach stanu wojennego. Od jego wprowadzenia

upłynęło już ponad 9 miesięcy. Władza okrzepła do rygorów stanu

wojennego. Jednakże resort MSW nie wprowadził żadnych rygorystycznych

przepisów związanych ze ścisłym ewidencjonowaniem przydzielonej długiej

broni służbowej, z którego wynikałoby w sposób jednoznaczny, który

funkcjonariusz posługiwał się danym egzemplarzem broni. To nie było

przeoczenie kierownictwa resortu MSW, w ocenie Sądu zabieg taki był

celowy, miał uniemożliwić ustalenie osoby strzelającej z broni palnej, a w

konsekwencji – uniknięcie odpowiedzialności karnej.

Analizując zatem zebrany materiał dowodowy w tym zakresie,

począwszy od zakazu wydania broni (wbrew woli prokuratora) w dniu 31

sierpnia 1982 roku do badań identyfikacyjnych wydanego na najwyższych

szczeblu władzy, przekazanie jej do badań w stanie niekompletnym po

czterech miesiącach po jej uprzednim przestrzeleniu, podjęcie decyzji o

umorzeniu śledztwa, a następnie sprzedanie tejże broni za granicę, nie

pozostawia Sądowi najmniejszych wątpliwości, że takie działania mogą mieć

miejsce tylko w kraju, w którym organa ścigania nie reprezentują interesów
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społeczeństwa, lecz podporządkowane są wyłącznie interesom określonej

partii politycznej, rządu czy też ministra.

Podjęte w 1991 roku śledztwo przez Prokuraturę Wojewódzką w

Legnicy, doprowadziło do wniesienia aktu oskarżenia, w szczególności

przeciwko Markowi Ochockiemu i Franciszkowi Góralowi, o czyn z art. 246 §

1 d.kk, zaś wobec Bolesława Dyka i Krzysztofa Cependy – o czyn z art. 160 §

1 d.kk. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 26

sierpnia 1993 roku postępowanie przeciwko wymienionym osobom

umorzono z uwagi na przedawnienie. Natomiast postanowieniem

Prokuratury Wojewódzkiej w Legnicy z dnia 28 października 1992 roku

umorzono śledztwo w sprawie zabójstwa Mieczysława Poźniaka, Andrzeja

Trajkowskiego i Michała Adamowicza oraz spowodowania ciężkich obrażeń

ciała wobec Ireneusza Lao, Henryka Huzarewicza, Edwarda Wertki, Szymona

Stafiniaka i Ryszarda Stefanowicza – z powodu niewykrycia sprawców.

Natomiast w sprawie spowodowania uszkodzeń ciała u pozostałych

uczestników wydarzeń, śledztwo umorzono wobec przedawnienia ścigania

tych czynów.

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2003 r.,

zmienionym następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego, Bogdan Garus został

uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 140 § 1 pkt 5 d.kk i

art.152 d.kk w zw. z art. 10 § 2 d.kk, i za to na podstawie art. 140 § 1 pkt 5

d.kk w zw. z art. 10 § 3 d.kk wymierzył mu karę 2 lat i 6 miesięcy

pozbawienia wolności. Tym samym wyrokiem, Tadeusz Jarocki został

uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 16 d.kk w zw. z art. 148 §

1 d.kk i za to na podstawie art. 148 § 1 d.kk w zw. z art. 57 § 2 i 3 pkt 1 d.kk

Sąd wymierzył mu karę 5 lat pozbawienia wolności, zaś na podstawie ustawy

z dnia 7 grudnia 1989 roku o amnestii orzeczone kary obu oskarżonym

złagodził o połowę i wymierzył Tadeuszowi Jarockiemu karę 2 lat i 6 miesięcy

pozbawienia wolności, natomiast Bogdanowi Garusowi karę 1 roku i 3

miesięcy pozbawienia wolności. Nadto Sąd wymierzył kary dodatkowe w

postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji

publicznej na 5 lat – wobec Bogdana Garusa, natomiast wobec Tadeusza

Jarockiego karę dodatkową zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w
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organach związanych z ochroną porządku publicznego na okres 5 lat.

Kasację od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego złożył obrońca

Bogdana Garusa. Postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 19

października 2006 roku kasację oddalono. Wymierzone kary pozbawienia

wolności wprowadzone zostały do wykonania wobec obu skazanych.

Dowód:

§ protokoły oględzin – k. 61-62, 203-210, 223, 232, 233, 234, 242-

243, 281-282

§ protokół wizji lokalnej – k. 2714-2726

§ zeznania świadka Henryka Murdzonia – k. 1735

§ pismo – k. 1904

§ wyjaśnienia Jana Maja – k. 6038

§ zeznania Miłana Senka – k. 1649-1653

§ zeznania Krzysztofa Hennera – k. 1654-1657

§ zeznania Józefa Gondorka – k. 1661-1663

§ zeznania Józefa Szewczyka – k. 1676-1679

§ zeznania Przemysława Tomaszewskiego – k. 1664-1666

§ zeznania Stanisława Dziechciaruka – k. 1658-1660

§ zeznania  Bolesława Klisia – k. 1672-1675

§ zeznania Zbigniewa Szawłowskiego – k. 1668-1671

§ zeznania Czesława Kiszczaka – k. 1354-1362

§ wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu – k. 5646-5673v

§ wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – k. 5893-5948v

§ postanowienie Sądu Najwyższego w Warszawie – k. 6295-6301

Oskarżony Jan Maj nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu

czynu. Stanowczo zaprzeczył, aby był dowódcą operacji w dniu 31 sierpnia

1982 roku w Lubinie. Wyjaśnił, że pełnił jedynie obowiązki dowódcy jednego

z trzech odcinków działań sił milicyjnych na Placu Wolności. Jego zdaniem,

dowódcą całości działań był Komendant Miejski MO mjr Franciszek Góral.

Mając na uwadze bardzo obszerne wyjaśnienia oskarżonego, Sąd ograniczy



38

się do przedstawienia tych wyjaśnień, które mają bezpośredni związek ze

stawianym mu zarzutem i przebiegiem tragicznych w skutkach wydarzeń.

W kwietniu 1979 roku został on powołany na stanowisko zastępcy

Komendanta Miejskiego MO w Lubinie ds. operacyjno–śledczych. W 1982

roku, oprócz niego było jeszcze dwóch zastępców: por. Stanisław Szymański,

mianowany na stanowisko zastępcy Komendanta  ds. prewencji, natomiast

por. Zdzisław Kłęski – zastępcy Komendanta ds. polityczno-gospodarczych.

Od 15 sierpnia 1982 roku Komendant Miejski mjr Franciszek Góral

udał się na urlop wypoczynkowy i to oskarżony pełnił w tym okresie jego

obowiązki. Z tej racji, co najmniej 3-krotnie uczestniczył w drugiej połowie

sierpnia w posiedzeniach Sztabu KW MO w Legnicy, poświęconym

przygotowaniom sił milicyjnych do przypadającej w dniu 31 sierpnia 1982

roku rocznicy podpisania porozumień gdańskich i związanych z tym

przewidywanych demonstracji, organizowanych przez zdelegalizowany

wówczas NSZZ „Solidarność”. W czasie posiedzeń oceniono, że między innymi

w Lubinie będzie największe zagrożenie. Stwierdzenia o dopuszczalności

użycia broni z ostrą amunicją były dla niego porażające. Nie dopuszczał

myśli, że takie polecenia będzie musiał wykonywać. Zalecenia z posiedzeń

Sztabu przekazywał swoim zastępcom.

W dniu 29 sierpnia 1982 roku otrzymał ze Sztabu KW MO w Legnicy

wariantowy plan wzmocnienia jednostek, który miał być podstawą do

opracowania planu miejscowego.

W dniu 30 sierpnia 1982 roku mjr Franciszek Góral został odwołany z

urlopu i przystąpił do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Nic mu

nie było wiadome, aby na podstawie planu wariantowego, pododdziały zwarte

miały być wyposażone w broń palną i amunicję bojową. Przed

wyprowadzeniem sił milicyjnych z jednostki, dokonał wraz z pozostałymi

zastępcami odprawy służb, podając ogólne zadania. Miejscowy plan działań

został sporządzony przez por. Zdzisława Kłęskiego już po „wydarzeniach

lubińskich”, wcześniej funkcjonariusz ten sporządził wyłącznie odręczne

zestawienie sił i środków miejscowej jednostki MO. W oparciu o to

zestawienie, zagrożony teren Placu Wolności został podzielony na trzy rejony,

których dowódcami byli równorzędni funkcjonariusze, tzn. oskarżony, por.
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Stanisław Szymański i por. Zdzisław Kłęski. On sam objął teren od Ratusza

do południowej części Placu Wolności, wraz z przyległą ulicą Odrodzenia.

Rzeczywistość zatem odbiegała od ustaleń zawartych w planie

zabezpieczenia ładu i porządku publicznego na terenie miasta Lubina.

Wyjaśnił, że wiedział o wyposażeniu plutonu NOMO w pistolety P-64 oraz PM

63 tzw. raki i amunicję bojową, ale nie on decydował o ich wyposażeniu.

Około godz. 15:30 w rejonie Placu Odrodzenia zebrało się około 2 tysięcy

manifestantów. Stwierdził, że jeszcze przed rozpoczęciem działań milicyjnych,

jeden z funkcjonariusz drogówki został złapany przez tłum i skopany

(Sidelec), a drugi o nazwisku Jan Kot dostał kamieniem w głowę. Pluton

NOMO podlegał zarówno por. Zdzisławowi Łęskiemu, jak i jemu samemu, ale

żaden z nich nie wydał decyzji o użyciu ostrej amunicji. W jego ocenie,

pluton ten zaczął używać samowolnie granatów łzawiących. Manifestanci

podpalili także samochód milicyjny przewożący środki chemiczne, rzucali w

funkcjonariuszy kamieniami, butelkami z benzyną, odrzucali granaty

łzawiące. Zaprzeczył też, aby polecił chor. Tadeuszowi Jarockiemu,

oczekiwanie pod Lubinem w gotowości, po przeprowadzeniu demonstracji

siły w Lubinie i Polkowicach. Przyznał, że chorąży ten, po przyjeździe do

Lubina około godz. 16:00, zgłosił się do niego dlatego, gdyż w jego rejonie

dowodzenia „było najbardziej gorąco”. Wówczas nakazał mu, aby wyparł

tłum w ulicę Odrodzenia, którędy wiodła najkrótsza droga do Komendy.

Obserwował próby 2-3 krotnego wejścia funkcjonariuszy ZOMO w tę ulicę. W

skład tej grupy wchodzili także funkcjonariusze NOMO. Stojąc w odległości

około 50 metrów widział, jak pluton Tadeusza Jarockiego wszedł w ulicę

Odrodzenia (w kierunku ul. Kopernika), a później stracił go z oczu. Słyszał

wprawdzie pojedyncze strzały, ale nie wyobrażał sobie, że jest używana ostra

amunicja. Oskarżony stwierdził, że nie miał świadomości o wyposażeniu i

używaniu przez funkcjonariuszy ZOMO amunicji bojowej. Nie widział

dowodów świadczących o używaniu przez tych funkcjonariuszy amunicji

bojowej, zatem nie wydawał rozkazu o przerwaniu ognia. Uznał, że pluton

ten miał swojego dowódcę (Tadeusza Jarockiego) i jemu właśnie podlegał. Do

czasu opuszczenia przydzielonego mu rejonu działań, nie wiedział o

postrzelonych osobach. Dlatego informował swojego Komendanta, że
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używane są wyłącznie środki chemiczne. Wrócił do Komendy i opuścił swój

rejon dowodzenia, gdyż takie polecenie otrzymał od Komendanta – mjra

Franciszka Górala. Nie dopuszczał możliwości użycia przez siły milicyjne

amunicji bojowej także dlatego, że w tłumie manifestantów byli pracownicy

operacyjni oraz Służby Bezpieczeństwa. Oskarżony wyjaśnił nadto, że pełnił

służbę w pionie kryminalnym i nie miał doświadczenia w dowodzeniu

oddziałami zwartymi MO.

Dowód:

· wyjaśnienia Jana Maja – k. 6033v-6039, 6044-6049, 6051-

6060v, 6088v-6090, 6107, 6105, 6187v

W tym stanie rzeczy Sąd zważył, co następuje:

Zebrany w sprawie materiał dowodowy jest bardzo obszerny, zawiera

13 tomów dokumentacji źródłowej, 17 tomów akt śledztwa i 22 tomy akt

postępowania sądowego. W jego toku oskarżony, jak i świadkowie byli

wielokrotnie przesłuchiwani. Nadto, mając na względzie, że od tych

tragicznych wydarzeń upłynęło 25 lat, ich ocena prawna jest niewątpliwie

trudna. Znalazło to zresztą wcześniej swoje odzwierciedlenie w uchylających

wyrokach Sądu II instancji. Wspomniany upływ czasu jest obiektywną

przeszkodą do odtworzenia wszystkich szczegółów zdarzenia, rozgrywały się

one przecież dynamicznie, w kilku rejonach miasta i na przestrzeni kilku

godzin. Okoliczność upływu tak długiego czasu, nakazywała Sądowi dużą

ostrożność w obiektywnym poglądzie na wyjaśnienia oskarżonego i zeznania

świadków. Mimo tych trudności, Sąd ma pełne przekonanie, że ustalony stan

faktyczny ma swoje podstawy w zebranym materiale dowodowym.

Wyjaśnienia Jana Maja, nie przyznającego się do popełnienia

przestępstwa, nie mogą być samodzielną przesłanką dokonywania ustaleń

faktycznych, w oderwaniu oraz wbrew pozostałym dowodom. Z tych

przyczyn, wersję podaną przez oskarżonego Sąd weryfikował innymi

dowodami – zarówno bezpośrednimi, jak i pośrednimi, a także dowodami z

posiadanych dokumentów.
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Sąd pragnie nadmienić, że analizując po raz kolejny zebrany materiał

dowodowy, wnikliwie rozważał wskazania i zapatrywania prawne Sądu

Apelacyjnego we Wrocławiu, przedstawione w uzasadnieniu wyroku tegoż

Sądu z dnia 28 września 2004 roku. Uchylając wyrok skazujący w części

dotyczącej Jana Maja, Sąd wskazał Sądowi Okręgowemu powtórne

przeprowadzenie najważniejszych dowodów warunkujących odtworzenie

wydarzeń z dnia 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie oraz faktów

determinujących trafność ustaleń w zakresie elementów strony

przedmiotowej i podmiotowej, mających znaczenie dla trafnego

rozstrzygnięcia o kwestii prawnej odpowiedzialności oskarżonego Jana Maja.

Należało zatem ustalić, czy oskarżony winny jest sprawstwa

kierowniczego do zbrodni z art. 148 § 1 d.kk, jak zarzuca mu to akt

oskarżenia, czy też pomocnictwa do tej zbrodni, przewidzianego w art. 18 § 2

d.kk.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym w tej

mierze orzecznictwem i nauką, Sąd pierwszej instancji rozpoznając sprawę,

ponownie ocenia dowody na podstawie własnego przekonania (art.7 k.k.), a

nie na podstawie sugestii co do ustaleń faktycznych i ocen dowodów

wyrażonych w uzasadnieniu sądu odwoławczego. Sugestie i oceny sądu

odwoławczego nie są bowiem wiążące dla sądu, któremu sprawę przekazano

do ponownego rozpoznania. Sąd orzekający sprawę ponownie, związany jest

tylko zapatrywaniami prawnymi oraz wskazaniami sądu odwoławczego co do

dalszego postępowania w sprawie, zwłaszcza zaś zaleceniami co do zakresu

uzupełnienia materiału dowodowego, sprawdzenia i wyjaśnienia

nasuwających się wątpliwości lub choćby ponownego rozważenia już

ustalonych okoliczności, mających wpływ na treść wyroku (wyroki Sądu

Najwyższego: III KR 384/75, GP 1976, nr 16; IV KR 136/79, OSNKW 1979,

nr 11-12, poz. 122).

Analiza zatem zebranego materiału dowodowego nie pozostawiła

Sądowi wątpliwości, że oskarżony Jan Maj jest winny popełnienia

zarzucanego mu czynu, przedstawionego w akcie oskarżenia, tj. zbrodni z

art.16 d.kk w zw. z art. 148 § 1 d.kk (z 1969 roku). Sąd ma jednak pełną

świadomość, że ten wyrok nie spełnia zadość pełnego poczucia
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sprawiedliwości społecznej. Brak jest przecież osądzenia bezpośrednich

sprawców zabójstwa trzech osób w Lubinie oraz spowodowania uszkodzeń

ciała innych uczestników manifestacji. Nie zostali pociągnięci do

odpowiedzialności karnej ci, którzy wytworzyli klimat akceptacji użycia broni

palnej z amunicją bojową przez pododdziały zwarte w dniu 31 sierpnia 1982

roku, którzy uzurpowali sobie być ponad prawem i zarządzenie czy

telekonferencje stawiali ponad obowiązujące ustawy, którzy uznali, że należy

użyć broni palnej z amunicją bojową przeciwko własnemu społeczeństwu.

Dlaczego właśnie w Lubinie doszło do tak tragicznych wydarzeń, czy to

był przypadek? Zdaniem Sądu, istnieje zbyt dużo przesłanek tworzących

logiczną całość, w oparciu o które należy sformułować tezę, że Lubin został

wybrany przez najwyższe władze partyjne i resortowe MSW do krwawej

rozprawy z opozycją solidarnościową. Jak wykazało postępowanie dowodowe,

w mieście tym nie było do krytycznego dnia żadnych manifestacji z udziałem

opozycji. Z zeznań Stanisława Śniega, jednego z przywódców

zdelegalizowanego ruchu związkowego wynika, że był nawet tym faktem

zaniepokojony. W innych miastach, przy różnego rodzaju świętach

państwowych miały miejsce manifestacje, a w Lubinie ich nie było. Liczył, że

w dniu 31 sierpnia 1982 roku może przyjść co najwyżej około 50-100 osób.

Cóż takiego zatem szczególnego wydarzyło się w ostatnich dniach sierpnia

1982 roku, co spowodowało tak duże zintensyfikowanie sił i środków do

stłumienia manifestacji zapowiadanej jako pokojowa, skoro jeszcze 23

sierpnia 1982 roku na posiedzeniu Sztabu KW MO w Legnicy oceniono

sytuację w województwie jako dobrą? W ocenie Sądu, w tym czasie nic się

takiego się nie wydarzyło, bo decyzja zapadła już znacznie wcześniej.

Prześledźmy zatem pewną chronologię wydarzeń:

Świadek Piotr Czaja (k. 437) – wówczas I sekretarz KM PZPR w Lubinie

– zeznał, że „Komitet Centralny oraz Komitet Wojewódzki PZPR uważał, że

Lubin jest miastem szczególnie zagrożonym działaniami podziemia z uwagi

na to, że znajduje się tam siedziba Kombinatu oraz duże środowisko załóg

pracowniczych.

Marek Ochocki (były Komendant Wojewódzki MO w Legnicy) twierdził

wprost: „Decyzja MSW – rozproszyć manifestantów bezwzględnie”.
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Na posiedzeniu Sztabu KW MO w Legnicy w dniu 27 sierpnia 1982

roku płk Bogdan Garus mówił do zebranych cyt. „działać tak, aby było

przekonanie, że bezkarności nie będzie”.

Wyciąg z telekonferencji z wiceministrem Spraw Wewnętrznych gen.

Ciastoniem z dnia 28 sierpnia 1982 roku (tom VIII dokumentacji źródłowej –

k. 71) cyt. „Ale jest już 31.08. i mamy określone konkretne zagrożenie. Jedno

z tych typów, czy też jakąś formę do tego zbliżoną. Jeśli chodzi o pierwsze - tu

powinna być najostrzejsza, najbardziej zdecydowana forma naszej

interwencji w stosunku do uczestników”.

Protokół posiedzenia Sztabu KW MO z dnia 29 sierpnia 1982 roku (tom

X akt źródłowych – k. 128-130): „zbiórki na placach – traktowanie ich jako

twórców nielegalnego zgromadzenia – działać zdecydowanie, decyzje WRON -

działania łącznie z użyciem broni, polecenia KW MO – mobilizacja ORMO – w

razie potrzeby można wydać im broń”. Zatem o skali determinacji

ówczesnych władz świadczy także ten fakt, że rozważała możliwość wydania

broni palnej, a co za tym idzie, dopuszczała możliwość jej użycia przez

funkcjonariuszy ORMO, formacji złożonej z przypadkowych ludzi,

reprezentujących tzw. grupy aktywu, którzy mieli bardzo rzadki kontakt z

bronią, ZOMO ma stanowić główną siłę uderzeniową, a więc już

przewidywano użycie tych wyszkolonych i działających bezwzględnie

jednostek, panującą atmosferę tamtych dni przedstawił także oskarżony Jan

Maj (k. 406). Akcent narady w Legnicy w dniu 29 sierpnia 1982 roku był w

tym kierunku, że dopuszczenie do jakichkolwiek zamieszek podważa

wiarygodność stanu wojennego. Na naradzie mówiono, że największe

zagrożenia spodziewane są w Lubinie. Na k. 115 stwierdził: „Nie pamiętam

czy wprost płk Ochocki powiedział o tym, że funkcjonariusze MO mogą użyć

broni. Natomiast podtekst jego słów wskazywał, że użycie broni jest

dopuszczalne”.

Świadek Bronisław Baran (k. 1457) zeznał: „pamiętam, że na

posiedzeniu Sztabu płk Ochocki mówił, że są takie zalecenia, żeby pokazać,

kto w tym kraju rządzi. Miało to być polecenie partii lub komitetu

centralnego”.
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Z protokołu posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w Legnicy dnia 30

sierpnia 1982 roku (tom XV – k. 1801) wynikała ocena kierownictwa KW MO

w Legnicy, że „najgroźniej może być w Lubinie”.

Tak, w oparciu o przytoczone wyżej dowody ówczesna władza

przygotowywała się do rozproszenia pokojowej manifestacji w Lubinie, w

toku której zrealizowano jej założenia, ułożono krzyż z kwiatów, odśpiewano

Rotę oraz pieśni patriotyczne, domagano się zniesienia stanu wojennego.

Właśnie wobec takiej manifestacji, władza zdecydowała – w sposób sprzeczny

z obowiązującymi przepisami prawa – o wyposażeniu pododdziałów zwartych

w broń palną i amunicję bojową, przewidując ewentualną możliwość jej

użycia. Istniało niewątpliwie pełne przyzwolenie dowództwa KW MO w

Legnicy, aprobowane przez kierownictwo resortu MSW, do przeciwstawienia

się manifestantom wszelkim środkami, do użycia broni palnej włącznie.

W ocenie Sądu wydanie broni kbkAK i amunicji bojowej pododdziałom

zwartym do rozpraszania manifestacji, zakładało użycie tej broni i było

akceptowane przez ich funkcjonariuszy oraz dowódców. Na uwagę zasługuje

również fakt, że w pozostałych miastach województwa legnickiego, w których

w tym dniu także odbywały się manifestacje (Legnica, Głogów, Polkowice,

Jawor), funkcjonariuszom pododdziałów zwartych MO nie wydano długiej

broni i amunicji bojowej.

Jeszcze na jeden fakt Sąd pragnie zwrócić uwagę. Funkcjonariusze,

którym przydzielono określone funkcje dowódcze w trakcie operacji, byli

wyposażeniu w broń osobistą pistolet P 64, która to broń jest typowym

instrumentem obrony osobistej. Broń maszynowa kbkAK ma ogromną siłę

rażenia, długość linii celowniczej wynosi 378 metrów, zaś szybkostrzelność

40-100 strzałów na minutę. Czy taka zatem broń służy do obrony własnej

oraz w celu odparcia bezpośredniego oraz gwałtownego zamachu, skoro

śmiertelne strzały padły ze znacznej odległości? Jest rzeczą oczywistą, że nie.

Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego Jana Maja jedynie w tej

części, w jakiej korespondują z ustalonym stanem faktycznym i pozostałymi

dowodami wymienionymi w sprawie. Nie można stracić z pola widzenia

bardzo ważnej roli, jaką odegrał on w przygotowaniach oraz w samej

realizacji rozpraszania manifestacji. Była ona niewątpliwie większa od
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pozostałych zastępców Komendy MO w Lubinie, uczestniczących w tych

działaniach. To właśnie Jan Maj uczestniczył, pod nieobecność Komendanta,

w sierpniu 1982 roku w posiedzeniach Sztabu KW MO w Legnicy i z tego

tytułu był najlepiej zorientowanym funkcjonariuszem z Lubina w

przygotowaniach, podjętych decyzjach oraz atmosferze tych posiedzeń,

opisanych wyżej. Od chwili powrotu mjra Franciszka Górala z urlopu, to ten

funkcjonariusz dowodził Komendą Miejską w Lubinie. Zeznania tego

funkcjonariusza jakoby był tylko fizycznie obecny, a faktycznie dowodził

Komendą por. Jan Maj, Sąd uznał za niedorzeczne, sprzeczne z obowiązującą

w tej mierze pragmatyką służbową. Odwołanie mjra Górala z urlopu,

powodowało, że z tą chwilą to on pełnił obowiązki Komendanta swojej

jednostki. Sąd nie dał wiary zeznaniom Franciszka Górala, że ustnie wydał

polecenie por. Janowi Majowi, dowodzenia całością działań na terenie Lubina

w dniu 31 sierpnia 1982 roku. Wersja tego świadka nie została potwierdzona

żadnym innym dowodem, w szczególności zeznaniami por. Zdzisława

Kłęskiego, który według zeznań Franciszka Górala miał słyszeć to polecenie.

Świadek Z. Kłęski nie potwierdził tej wersji wydarzeń. Stanisław Szymański

także zeznał: „nie było rozkazu, że operacją kierować ma Maj” – k. 2796v.

Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy milicji, podobnie jak obecnie

funkcjonariuszy policji, były i są ściśle określone. Podstawą wyznaczenia

funkcjonariusza do pełnienia określonych obowiązków służbowych był (i jest

nadal) rozkaz jego bezpośredniego przełożonego. Rozkazem jest polecenie,

ustne lub pisemne do określonego zachowania się. Bezpośrednim

przełożonym oskarżonego w dniu 31 sierpnia 1982 roku był Komendant

Franciszek Góral, który nie wyznaczył go do pełnienia obowiązków dowódcy

operacji w Lubinie (ani ustnie, ani też rozkazem pisemnym). W formacjach

zmilitaryzowanych musi być formalnie przypisana funkcja oraz zakres

obowiązków, z których wynikać będą uprawnienia rozkazodawcze. Nie ulega

wątpliwości, że właśnie nieformalne postępowanie Komendanta Franciszka

Górala, a właściwie jego brak, w stosunku do siebie samego, jak i trzech

zastępców, przez nieokreśleniem rozkazem, zarządzeniem, kto, w którym

miejscu będzie dowodził i w jakim zakresie odpowiadał za swoje działanie,

jak i zaniechanie, uniemożliwiło skupienie dowodzenia całymi siłami MO w
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Lubinie w rękach jednego dowódcy. Nadto Sąd pragnie zauważyć, że rozkaz

Nr 02/74 Komendanta Głównego MO z dnia 4 marca 1974 roku w sprawie

zasad działania pododdziałów Milicji Obywatelskiej w warunkach poważnego

zagrożenia lub naruszenia porządku publicznego wraz z wytycznymi

precyzuje, że do bezpośredniego dowodzenia siłami MO wyznacza się

dowódcę operacji, który podlega kierownikowi Sztabu KW MO. W myśl cyt.

przepisów, dowódca operacji organizuje działania na podstawie otrzymanego

zadania ze Sztabu KW MO.

W rozumieniu zatem obowiązujących przepisów, por. Jan Maj nie

został w sposób formalny wyznaczony na dowódcę operacji. Był on jednym z

trzech funkcjonariuszy miejscowej Komendy odpowiedzialny za dowodzenie

powierzonego mu rejonu Placu Wolności. Wyłącznie rozwój wydarzeń w dniu

31 sierpnia 1982 roku spowodował, że na odcinku dowodzonym przez

oskarżonego doszło do największej konfrontacji sił milicyjnych z

manifestantami. Na tym odcinku działań dowodził por. Jan Maj, przez co

miał niewątpliwie uprawnienia do wydawania poleceń pododdziałom NOMO i

ZOMO. Funkcjonariusz ten – w toku wskazanych wyżej posiedzeń Sztabu

KW MO – nabrał przekonania o dopuszczalności użycia broni palnej, w

działaniach skierowanych przeciwko manifestantom.

Notowania służbowe por. Jana Maja w miejscowej Komendzie były

wysokie, zastępował Komendanta w czasie urlopu, to o nim płk Bogdan

Garus wypowiadał się jako „najlepszy z kadry oficerskiej”, o nim mówiło się,

że będzie następcą mjra Franciszka Górala. Świadczą o tym także podjęte

przez niego decyzje wobec dowódcy I plutonu ZOMO chor. Tadeusza

Jarockiego oraz funkcjonariuszy NOMO, zezwalające na użycie środków

chemicznych (wbrew obowiązującym przepisom).

Oskarżony zaprzeczył wydaniu polecenia Tadeuszowi Jarockiemu,

oczekiwania pod Lubinem na dalsze dyspozycje, gdy ten przyjechał z

podległym mu plutonem ZOMO na demonstrację siły do Lubina i Polkowic.

Sąd nie dał wiary tym wyjaśnieniom. Tadeusz Jarocki prezentował w tej

mierze jednoznaczne wyjaśnienia (zeznania) i zawsze twierdził, że takie

polecenie otrzymał od por. Jana Maja. Udał się do niego dlatego, gdyż taką

dyspozycję otrzymał od por. Leona Matwieja, cyt. „przed wyjazdem z Legnicy
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do Lubina, Matwiej polecił mi, żebym zgłosił się do por. Maja w Komendzie w

Lubinie i on będzie decydował, jakie zadania nam przydzielić” (k. 2083).

„Natomiast decyzję o skierowaniu nas do rozpraszania demonstracji w Rynku,

z miejsca postoju pod Lubinem mógł podjąć Maj, gdyż on decydował o

wszystkich działaniach milicyjnych tego dnia w Lubinie” (k. 2700v).

„Zgłosiłem się do porucznika Maja, który wydawał mi polecenia i rozkazy (…)

Porucznik Maj miał dysponować mną i moimi ludźmi” (k. 2716v), ale i Kłęski

przekazywał mu polecenia – k. 2701.

Nie sposób zatem pozbawić tego dowodu cech wiarygodności. Bez

wątpienia zatem, to Jan Maj polecił Tadeuszowi Jarockiemu (bez wiedzy

Komendanta), aby po dokonaniu demonstracji siły w Lubinie i Polkowicach

oczekiwał z dowodzonym przez siebie plutonem na dalsze dyspozycje w

pobliżu Lubina. Następnie oskarżony dokonał przegrupowania w pierwszej

fazie działań plutonu NOMO, po czym polecił użycie granatów łzawiących

wobec manifestantów. To oskarżony utrzymywał łączność radiową z

dyżurnym Komendy – Remigiuszem Mamińskim i za jego pośrednictwem (z

pominięciem Franciszka Górala) zwracał się do WSK w Legnicy, gdzie

dowodził Bogdan Garus, o nadesłanie wsparcia. Jan Maj widział i tolerował

strzelanie amunicją bojową przez miejscowych funkcjonariuszy NOMO w

rejonie Ratusza oraz I Plutonu ZOMO w rejonie zielonego skweru pomiędzy

ulicami Bolesława Chrobrego i Piastowską. Nie podjął żadnych decyzji

zmierzających do przerwania ognia prowadzonego zarówno w rejonie Placu

Wolności, jak i ulicy Odrodzenia.

Wreszcie, polecił Tadeuszowi Jarockiemu, skierować podległy mu

pluton, wiedząc o tym, że jest wyposażony w broń palną i amunicję ostrą, do

działań rozpraszających. W tym przedmiocie Tadeusz Jarocki wyjaśniał:

„Porucznik Maj kazał mi sformować tyralierę w celu rozproszenia tłumu” – k.

2692 (!!!), było to po tym, jak zabrakło środków chemicznych, o czym

informował Maja – k. 2703v. Mając świadomość ofiar, oskarżony samowolnie

opuścił dowodzony rejon miasta i wrócił do Komendy, umożliwiając tym

samym eskalację działań sił milicyjnych, wykazujących się już zupełną

samowolą.
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W tym względzie Sąd dał wiarę konsekwentnym w toku całego

postępowania zeznaniom komendanta Franciszka Górala, który stanowczo

twierdził, że nie wydał polecenia oskarżonemu powrotu do Komendy. W

następstwie niekontrolowanych działań sił MO, został postrzelony

śmiertelnie trzeci z uczestników manifestacji – Michał Adamowicz, na

mostku nad Byczyną, a kilkanaście osób zostało rannych.

Zebrane dowody przeczą także wyjaśnieniom, że decyzje w sprawie

działań MO na Placu Wolności podejmował wspólnie z por. Zdzisławem

Kłęskim. Świadek Kłęski, którego zeznania Sąd uznał za wiarygodne, zeznał,

że Jan Maj nie informował go o poczynionych ustaleniach z Tadeuszem

Jarockim w sprawie wykorzystania I plutonu ZOMO do działań w Lubinie.

Nie wiedział również o przybyciu tego plutonu jako wsparcia. Oskarżony

zaprzeczył, aby widział funkcjonariuszy zarówno NOMO, jak i ZOMO

strzelających amunicją bojową w przyległy do Placu Wolności skwer, ściany

budynków oraz zabytkowy mur. Z ustaleń Sądu wynika, że Jan Maj

przebywał wówczas w pobliżu funkcjonariuszy, którzy strzelali. Jego wersja,

że używane były wówczas wyłącznie środki chemiczne, należy uznać za

absurdalną. To stwierdzenie także nie wytrzymuje próby wiarygodności w

konfrontacji z pozostałymi dowodami. Przeczą temu wyjaśnienia Tadeusza

Jarockiego na k. 2084: „w momencie kiedy zauważyłem, że moi

funkcjonariusze zaczęli strzelać w rynku, zacząłem krzyczeć, żeby przestali

strzelać, biegałem między nimi. Nie wiem z jakiej amunicji strzelali. Maj był

wtedy koło mnie, nie podjął żadnej decyzji, żeby doprowadzić do przerwania

ognia. Funkcjonariusze MO z Lubina również strzelali. Nomowcy stali koło

Ratusza i z tego miejsca strzelali. Mieli na wyposażeniu kbkAK i z tej broni

strzelali. Mierzyli w ściany budynków i w asfalt. Maj przyglądał się temu i nie

reagował”. Tadeusz Jarocki stwierdził nawet, że swoim funkcjonariuszom

przekazywał polecenia Maja (k. 2070). Natomiast Sąd nie dał wiary jego

zeznaniom na rozprawie w tej części, gdy twierdził, że po przyjeździe I

plutonu ZOMO strzelali oni środkami chemicznymi i amunicją ślepą, a nie

ostrą. Były one bowiem sprzeczne z poprzednimi jego wyjaśnieniami oraz

zeznaniami występujących w sprawie świadków (o czym niżej). W ocenie

Sądu, T. Jarocki tym samym chciał poprawić sytuację prawną oskarżonego.
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Zbigniew Chojnacki, wchodzący wówczas w skład plutonu NOMO,

zeznał na k. 1278v, że zaraz po tym, jak funkcjonariusze ZOMO wysiedli z

samochodów z karabinami kbkAK w rękach, jeden z nich powiedział coś w

rodzaju „to teraz zobaczymy” (…) przeładował karabin kbkAK i oddał kilka

strzałów bojową amunicję w kierunku bloku przy ul. Piastowskiej”. Widział

rozpryskującą się gablotę zawieszoną na ścianie tego budynku na wysokości

głowy człowieka. Według relacji tego świadka, inny z funkcjonariuszy NOMO

powiedział do strzelającego: „stary co ty robisz, przyjechaliście i chcecie

narobić bałaganu”. Jan Maj był w tym miejscu i jako dowódca rejonu nie

podjął żadnej reakcji. Uwagę zwrócił mu jedynie inny funkcjonariusz NOMO,

Jan Marciniak, który powiedział do strzelającego: „głupku co ty robisz” (k.

1334-1336, 3245-3247). Ludzie znajdowali się wówczas około 30-40m od

funkcjonariuszy, a świadek ten zauważył, że „(…) trawa na skwerze w

odległości około 3 m od ludzi zaczęła podskakiwać, a ze starego zabytkowego

muru przy ul. Piastowskiej zaczęły odskakiwać kawałki cegieł” (k. 1333-

1334).

Waldemar Chabior (powołany do ROMO) zeznał, że funkcjonariusze

ZOMO zaczęli strzelanie z ostrej amunicji ok. godz.16:15, że strzelali w mur,

w trawnik, w budynek mieszkalny i to w sytuacjach, gdy nie było żadnego

dla nich zagrożenia (k. 1348, 6407v), (…) Przy kościele, strzelali na

wysokości ludzi. Nie byli wtedy atakowani. Strzelali w kierunku budynków

na wysokości gzymsów. Zeznania tej treści świadek złożył dopiero w 1991

roku. Przesłuchany po raz pierwszy w 1982 roku nie podawał wspomnianych

szczegółów. Na rozprawie podtrzymał swoje drugie zeznania. Sąd uznał je za

wiarygodne, bowiem korespondują one z zeznaniami innych świadków

zeznających w tym przedmiocie.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadków, że ich pierwsze przesłuchania w

1982 roku nie w pełni odpowiadały prawdzie. Z jednej strony obawiali się

ujawnić wówczas przesłuchującym prokuratorom wojskowym „niekorzystną

wersję wydarzeń” dla ówczesnych władz, a z drugiej strony przesłuchujący

skupili się na zupełnie innych okolicznościach.

Powyższe fakty potwierdza kolejny funkcjonariusz NOMO – Edward

Milanik (k. 1284v) i oświadczył, że po około 10 minutach od przyjazdu
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plutonu ZOMO milicjanci z tego plutonu, którzy opuścili samochody z

karabinami w rękach, zaczęli strzelać ostrą amunicją. Widział sypiący się ze

ścian tynk, „podskakującą trawę” na skwerze przy ul. Chrobrego i

Odrodzenia, widział rozlatującą się gablotę, na skutek ostrzelania jej ostrą

amunicją. Opisana przez świadka sytuacja miała miejsce tuż po przyjeździe I

plutonu ZOMO. Świadek Maciej Kozak (funkcjonariusz NOMO) także widział

przyjazd ZOMO, widział jak wchodzili do akcji, zobaczył obsypujący się tynk,

rozsypującą się gablotę, słyszał seryjnie oddawane strzały. W tym czasie na

Placu byli zastępcy: Komendant MO w Lubinie Maj i Kłęski, ale żaden z nich

nie reagował na tę strzelaninę (k. 1329). Z zeznań tego świadka wynika dalej,

że funkcjonariusze NOMO, gdy zrobił się bałagan rozeszli się, wrócili do

Komendy i zaprzestali udziału w akcji. On poszedł do Komendy razem z

Grzelą, ale Maj kazał im wracać na ulicę w okolice dużego kościoła.

Stwierdził, że działali już bez zaangażowania ze świadomością, że zginęli

ludzie. Świadek zeznał, że odniósł wrażenie o dowodzeniu plutonu NOMO

przez por. Łęskiego (prawdopodobnie znajdował się w jego pobliżu). Świadek

Mirosław Bodnar (był od początku manifestacji) zeznał: „Jak zaczęli

rozganiać tłum ja przeszedłem na drugą stronę gdzie jest pomnik koło muru

i gdy tam stałem zaczęły się strzały i widziałem jak odpada tynk z budynku.

Te strzały padały z kierunku rynku gdzie stało ZOMO. Widziałem

strzelającego funkcjonariusza z karabinu, który stał na wprost ratusza koło

samochodu ciężarowego” – k. 3139v. Wiesław Trzepizur, wchodzący w skład

plutonu NOMO, zeznał na k. 3241: „strzelało ok. ośmiu, którzy przyjechali z

Legnicy, strzelali tak, że trawnik się podnosił”. „Stali na wprost trójkąta

utworzonego przez ul. Chrobrego i Mieszka I” – k. 3241v. „W czasie zajść

widziałem tylko pana Maja” – k. 3242. „Funkcjonariusze strzelali ok. 10

minut od przyjazdu” – k. 3242.

Strzelanie amunicją bojową przez przybyły na Plac Wolności I pluton

ZOMO potwierdzają także inni świadkowie: Józef Koszów, Henryk Pelc,

Henryk Wołodźko, Krzysztof Cependa, Bolesław Dyk, Władysław Grzywacz,

Czesław Natkańczyk, Tadeusz Gębka, Marek Ochal, Józef Mosica. Zeznania

wymienionych wyżej świadków tworzą zatem logiczną całość, wzajemnie się

uzupełniają, przez co Sąd uznał, że zasługują na uwzględnienie.
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Z tego materiału dowodowego wynika jednoznacznie, że oskarżony

będąc dowódcą rejonu działań na Placu Wolności miał pełną świadomość o

używaniu amunicji bojowej w tym miejscu i akceptował takie zachowanie

funkcjonariuszy. Nie zakazał bowiem dalszego strzelania, nie wycofał także z

działań funkcjonariuszy posługujących się w sposób bezprawny bronią

palną, chociaż miał do tego legitymację prawną. To postawa oskarżonego

miała decydujący wpływ na postawę podległych mu funkcjonariuszy na tym

etapie działań, co przełożyło się bezpośrednio na tragiczne zdarzenia

następujące później. Świadek Jan Madej zeznał (k. 1167-1171), że po około

godzinie od rozpoczęcia manifestacji zauważył na ulicy Odrodzenia otwory w

szybach kiosku owocowo-warzywnego po pociskach bojowych. Uświadomił

sobie, że używana jest amunicja bojowa, a było to jeszcze za nim utworzono

tragiczną w skutkach tyralierę. Około godz. 16:30 obserwował idącą ul.

Odrodzenia tyralierę funkcjonariuszy ZOMO, trzymającą karabiny kbkAK w

rękach, oburącz skierowane lufami do przodu. Usłyszał strzały i zobaczył

pociski odbijające się od asfaltu w kierunku ludzi zgromadzonych w pewnej

odległości i nikogo nie atakujących. Gdy funkcjonariusze ci tyłem wycofali

się do Rynku, poszedł za nimi, aby przyjrzeć się ich broni. Podczas

przeładowywania stwierdził ostrą amunicję w komorach nabojowych. Wtedy

zauważył kolejną tyralierę wchodzącą w ul. Odrodzenia, słyszał seryjne

strzały oddawane ostrą i ślepą amunicja. Stwierdził, że część z tych

funkcjonariuszy nie miała nakręconych na lufy karabinów nasadek

umożliwiających strzelanie ogniem ciągłym amunicją ślepą. Niektórzy z tych

funkcjonariuszy strzelali ostrymi nabojami. Fakt strzelania ostrą amunicją

przez funkcjonariuszy idących ulicą Odrodzenia (prawdopodobnie NOMO,

gdyż nie mieli w rękach kbkAK), potwierdzają także funkcjonariusz MO,

wykonujących zadania operacyjne po cywilnemu: Mariusz Michalski (k. 13-

16, 1647-1648) i Zygmunt Adamczyk (k. 21v-22). Ryszard Przybyszewski:

„milicjant w cywilu w tłumie nie wiedział, że będzie użyta broń z ostrą

amunicją, zaskoczyło go to (…) Funkcjonariusze ZOMO byli obrzucani

kamieniami, petardami, ale nie byli raczej tak zagrożeni żeby użyć broni, bo

mogli się wycofać do tyłu do ul. Odrodzenia” – k. 3438, „amunicja została

użyta chaotycznie, bo był bałagan” – k. 3438v. Henryk Kawecki (k. 3438v-
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3440) – milicjant w cywilu w tłumie – widział kilkunastu funkcjonariuszy w

kolumnie, która szła od rynku w ul. Odrodzenia do skrzyżowania z

Kopernika (pijalnia piwa), „Usłyszeliśmy gwizd pocisku” – k. 3439, „Myślę, że

ci funkcjonariusze nie byli zagrożeni, bo nie było bezpośredniego kontaktu

między nimi a umundurowanymi” – k. 3439v, „Byłem zaskoczony, że użyli

ostrej amunicji (…). W miejscu, w którym byłem potencjalnie mogłem być

trafiony” – k. 3440.

Funkcjonariusze MO idąc ul. Odrodzenia używali zatem ostrej

amunicji co najmniej kilkanaście minut przed spowodowaniem ofiar

śmiertelnych, gdy formowani byli we wcześniejszych tyralierach. Zeznania te

potwierdzili inni świadkowie: Stanisław Ligorowski (k. 1191v), Józef

Kossowski (k. 1225-1226), Mateusz Borkowski (k. 1172v-1173), Jan Krzywy

(k. 1231), Stanisław Królak (k. 996-997), Jan Parzybut, Mirosław Wisiński,

Helena Piech, Urszula Kozdra, Wiesław Stachowiak – k.1216v. Edward

Wertke uważa, że strzelano bezpośrednio w tłum: „Zauważyłem jak jeden z

milicjantów przyłożył broń do oka i mierzył w kierunku tłumu (…),

funkcjonariusze zaczęli strzelać z broni ostrej. Oni mieli lufy skierowane na

dół bo trawa podskakiwała” – k. 2798v. Jacek Swakoń (świadek śmierci

Adamowicza): „Pamiętam, że milicyjny radiowóz lub fiat wzywał do rozejścia

się. Kilka sekund po tym wezwaniu milicja zaczęła strzelać gazami

łzawiącymi. Nie było szansy, żeby manifestacja rozwiązała się samoistnie” –

k. 2989. „Tam stali zomowcy, a dwóch mierzyło w naszym kierunku (…) Tych

dwóch, którzy w nas mierzyli, strzelali w naszą stronę, ale byliśmy

przekonani, że strzelają ślepą amunicją (…). To było w momencie, kiedy dwie

osoby pod piwiarnią zostały już postrzelone” – k. 2989. „Słyszałem strzał i

zobaczyłem jak Adamowicz upada. Widziałem mierzącego w tym kierunku

zomowca z jadącej nysy. Ja byłem przekonany że stamtąd padł śmiertelny

strzał” – k. 2998. „Funkcjonariuszom nic nie groziło i absolutnie nie było

takiej sytuacji, żeby funkcjonariusze mieli powód do jakiejkolwiek reakcji” –

k. 2990. „Kiedy milicja zaczęła strzelać ludzie byli zaskoczeni i wystraszeni.

Była niesamowita panika, ponieważ ludzie przyszli na manifestację pokojową

i nie spodziewali się, że milicja będzie strzelać (…). Nie widziałem by ktoś z

ludzi przeciwstawiał się milicji” – k. 2990, „Słyszę ten strzał i widzę
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upadającego Adamowicza. Był to strzał pojedynczy. Funkcjonariusz celował”

– k. 2991. Leszek Pelc (widział jak nysa przejechała człowieka) – k. 2991: „Z

amunicji ostrej były pojedyncze strzały” – k. 2991, „potrafi odróżnić strzały ze

ślepej i ostrej amunicji”. Jan Madej: „Widziałem tam oskarżonego Maja jak

gestykulował, ale czy wydawał rozkazy tego nie mogę powiedzieć” – k. 2992,

„(…) któraś z tyralier zaczęła strzelać właśnie po tej ulicy (Odrodzenia –

uwaga Sądu) i posypał się przed demonstrantami ogień na asfalcie”, „Kule

świstały jak na froncie” – k. 2992v, „Maj stał na parkingu przed ratuszem”,

„Agresja była ze strony milicjantów, nie demonstrantów” – k. 2993, „(…)

strzały padły gdy ludzie jeszcze strzelali” – k. 2993v.

Zeznania wymienionych świadków Sąd uznał za wiarygodne, bowiem

są ze sobą zgodne i odzwierciedlają w sposób jednoznaczny przebieg tej fazy

wydarzeń w Lubinie. Zeznania te jednocześnie wykluczają wersję obrony

oskarżonego, jakoby do użycia amunicji ostrej doszło wyłącznie podczas

jednej tylko tyraliery dowodzonej przez Tadeusza Jarockiego. Nadto dowodzą

one, że funkcjonariusze idąc ul. Odrodzenia, strzelali w asfalt przed sobą, w

kierunku ludzi, że po sformułowaniu tej najbardziej tragicznej tyraliery

zatrzymali się na skrzyżowaniu ulic Odrodzenia i Kopernika i zaczęli strzelać

ostrą amunicją w kierunku manifestantów. Właśnie w tym rejonie, w pobliżu

pijalni piwa „Gwarek” zostali śmiertelnie trafieni Mieczysław Poźniak i

Andrzej Trajkowski. Po zabójstwie tych dwóch osób, funkcjonariusze MO

kontynuowali bezprawne użycie broni palnej i amunicji ostrej w okolicach

Placu Wolności, ul. Piastowskiej i Chrobrego, zabytkowego muru, mostku

nad kanałem Byczyna. Nadto utworzono tzw. grupy rajdujące, które

przypominały polowanie na ludzi (zeznania Edwarda Kimela – k. 219-221;

Szymona Stafiniaka – k. 310 i nast.; Krystyny Terleckiej – k. 292v, 364,

1158-1159; Franciszka Jacha – k. 366; Mirosława Kwiatkowskiego – k. 933-

934, Jerzego Krzypkowskiego – k. 1161; Stanisława Kozłowskiego – k. 217v-

218). Mateusz Borkowski (niósł Adamowicza): „Z tych nysek strzelali tak, że

aż trawa podskakiwała” – k. 2993v.

Oskarżony zatem miał pełną świadomość rozwoju sytuacji,

kontrolował ją, a zarazem aprobował. Słyszał oddawane seriami strzały

dochodzące ze skrzyżowania ul. Odrodzenia i Kopernika. Na wieść o
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pierwszych ofiarach samowolnie opuścił rejon działań i udał się do

miejscowej Komendy. Sąd ustalił ponad wszelką wątpliwość, że Komendant

mjr Góral nie wzywał go z rejonu działań. Oskarżony godził się zatem i z taką

sytuacją, że funkcjonariusze będą w dalszym ciągu prowadzić ogień

amunicją bojową, a w konsekwencji – godził się na kolejne ofiary. Jan Maj,

wbrew jego wyjaśnieniom, przebywał jeszcze w Rynku, gdy do Lubina

przyjechał ok. godz. 16:50 (zatem już po pierwszych ofiarach) II pluton

ZOMO dowodzony przez Romana Nowakowskiego. Z zeznań tego świadka

wynika bowiem, że podbiegł do niego funkcjonariusz z bronią kbkAk i prosił

o trochę amunicji, bo swoją już wystrzelał (według niego chodziło o amunicję

ostrą). Świadek ten zeznał nadto, że spotkał tam również Jana Maja, który

krótko opowiedział mu o zdarzeniach, mówiąc, że są ranni (k. 1076v-1077).

Obecność oskarżonego w chwili przyjazdu II plutonu ZOMO potwierdzają

także kolejni funkcjonariusze tego pododdziału: Jan Lesik (k. 1097) i Andrzej

Wąs (k. 1125v-1126)oraz Witold Rozpędowski z grupy specjalnej (k. 1131). W

tym względzie Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka Romana Nowakowskiego

złożonym na rozprawie, gdy w tym przedmiocie stwierdził, że pomylił

nazwisko Maja i funkcjonariusza, który podszedł do niego w Rynku, to nie

był obecny na sali oskarżony (k. 6186v-6187). W kontekście jego

poprzednich zeznań oraz dowodu z zeznań innych świadków (wymienionych

wyżej), znacznego upływu czasu, Sąd uznał je za nieszczere i nie zasługujące

na uwzględnienie.

Wbrew twierdzeniom oskarżonego oraz świadków – funkcjonariuszy

Komendy Miejskiej w Lubinie – o przygnębieniu tragicznymi wydarzeniami w

dniu 31 sierpnia 1982 roku, Sąd zauważył, że nie mają one odzwierciedlenia

w zachowanej dokumentacji – protokołów narad Komendy. W pierwszym

zachowanym protokole z posiedzenia Sztabu KW MO, z dnia 4.09.1982 roku,

brak jest jakichkolwiek stwierdzeń o żalu z powodu śmierci manifestantów i

ranieniu kilkunastu osób. Oceniono jedynie, że pogrzeb zabitych odbył się

spokojnie. Kontynuuje się natomiast psychozę wojny, przestrzega się przed

planowaną tzw. „krwawą niedzielą”. Płk Garus poinformował, że najlepiej

„całość otoczyć w formie kotła, nie atakować tłumu zbyt wcześnie, dopiero w

chwili ataku tłumu”. Wskazuje się na większą potrzebę aparatów
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fotograficznych do następnych manifestacji. Płk Marek Ochocki zobowiązał

swojego podwładnego do przygotowania premii dla funkcjonariuszy

wyróżniających się, nakazał sporządzić wykazy osób podejrzanych oraz

internować ich. Na spotkaniu w dniu 10.09.1982 r. z Szefem Zarządu MSW

ds. polityczno-wychowawczych, podziękowano funkcjonariuszom za ofiarną

służbę. Stwierdzono, że należy postępować zgodnie z drogą wytyczoną przez

rząd, drogą, z której nie ma odwrotu. Także i na tym posiedzeniu żaden z

wysokich rangą funkcjonariuszy nie wspomniał o tragedii, która wydarzyła

się kilka dni wcześniej. Z kolei w toku narady całego stanu KM MO w

Lubinie wraz z funkcjonariuszami MO z rejonu lubińskiego, płk Garus

odznaczył funkcjonariuszy odznaczeniami ”za ład i porządek”. Nadto złożył

gratulacje i podziękowania za włożony trud w ostatnim okresie czasu, tj. od

dnia 31 sierpnia 1982 roku. Poinformował, że nikt z funkcjonariuszy nie

poniesie żadnej odpowiedzialności za użyte siły wobec tłumu. Należy

zachować tajemnicę służbową. Podkreślił, że doszło do pokonania

przeciwnika i nigdy nie ustąpimy, a jeżeli nasze organa nie dawałyby rady, to

zostaną użyte inne siły – wojsko (tom X dokumentacji źródłowej).

Tragiczne wydarzenia z 31 sierpnia 1982 roku pozostały zatem

zupełnie nie zauważone, nikt z Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej w

Legnicy, jak i Komendy Miejskiej w Lubinie nie pokusił się o refleksję, że tego

dnia w mieście aparat bezpieczeństwa dokonał zbrodni zabójstwa

uczestników manifestacji.

Sąd z pełną konsekwencją formułuje tezę, że odpowiedzialność osób

dowodzących jest znacznie wyższa niż szeregowych funkcjonariuszy ZOMO

czy NOMO. Wracając do realiów tamtych czasów należy pamiętać, że Jan Maj

kierował organizacją zmilitaryzowaną, podlegającą stosownym rygorom i

rozkazom. Społeczeństwo wobec takich osób powinno mieć pełne zaufanie, a

zarazem przekonanie, że siłami MO dowodził oficer profesjonalnie do tego

przygotowany, prezentujący wysokie wartości moralne. Zanim sformowana

tyraliera weszła w ulicę Odrodzenia, funkcjonariusze ZOMO, po opuszczeniu

samochodów, oddawali ostentacyjnie strzały z amunicji bojowej. Strzały

oddawali także (wraz z funkcjonariuszami NOMO), gdy po raz pierwszy weszli

w ul. Odrodzenia. Oskarżony w zaistniałej sytuacji miał zatem prawny i
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służbowy obowiązek zareagować i wymusić posłuszeństwo podległych mu

funkcjonariuszy, bowiem użycie broni palnej odbywało się bezprawnie. Tego

jednak nie uczynił, co przyczyniło się do eskalacji awanturniczych zachowań

milicjantów. To po tych pierwszych sygnałach świadczących o używaniu

broni palnej i amunicji bojowej w Rynku, oskarżony wydał polecenie

Tadeuszowi Jarockiemu, aby jego pluton rozpraszał manifestantów w

kierunku ul. Odrodzenia. Mając świadomość, że funkcjonariusze prowadzili

ogień amunicją bojową w rejonie Placu Wolności, kierując ich w ul.

Odrodzenia, godził się na to, że i tam będą strzelali z tej broni.

Oskarżony ma pełne prawo wyrażania swoich ocen, obrony

dozwolonymi prawnie sposobami. Stwierdzenia w mowie obrończej, że to nie

Jan Maj wyposażył pododdziały w broń palną i amunicję ostrą bądź że samo

posiadanie broni palnej nie może urastać do przesłanki, że ta broń może

zostać użyta, świadczy, że obrona albo nie rozumie zarzutu, albo nie chce go

rozumieć. Samo posiadanie długiej broni i amunicji bojowej nie warunkuje

odpowiedzialności karnej oskarżonego, bo istotnie posiadanie broni nie jest

równoznaczne z koniecznością jej użycia. Posiadanie natomiast długiej broni

i amunicji bojowej w określonej sytuacji faktycznej rodzi realną możliwość jej

użycia oraz nakłada powinność przewidywania takiej sytuacji. Oskarżonemu

nie zarzucono przecież popełnienia przestępstwa polegającego na

bezprawności działania w rozpraszaniu manifestacji, której celem miało być

przywrócenie porządku naruszonego przez manifestantów. Oskarżonemu

zarzucono, a Sąd przypisał popełnienie przez niego przy wykonywaniu zadań

służbowych, ewidentne zaniechanie powinności związanych z kierowaniem

podległymi mu funkcjonariuszami. Przecież zachowanie funkcjonariuszy MO

wchodzących w ul. Odrodzenia nie było zachowaniem nagłym i

nieprzewidywalnym, skoro od dłuższego już czasu broń palna była używana,

o czym oskarżony wiedział. Nie odpowiada on zatem za dowodzenie operacją

mającą na celu rozproszenie manifestantów, lecz za umyślne popełnienie, w

zamiarze ewentualnym, w trakcie tej operacji przestępstwa przeciwko życiu i

zdrowiu. Z uwagi na dowodzenie rejonem, w który skierowano I pluton

ZOMO, to na oskarżonym Janie Maju ciążył szczególny obowiązek działania

rozumianego jako dowodzenie. Nie można pominąć faktu, że w dniu 31
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sierpnia 1982 roku w Lubinie nie wystąpiła przeciwko ówczesnej władzy

zorganizowana, zgodnie z wcześniejszymi planami, uzbrojona, posiadająca

własne dowództwo, wyposażona w niebezpieczne narzędzia lub materiały

wybuchowe wielotysięczna grupa manifestantów, w celu zaatakowania i

konfrontacji z siłami porządkowymi. Działania MO skierowane zostały

najpierw przeciwko ludziom, którzy tłumnie przyszli na Plac Wolności,

zgodnie z odezwą „Solidarności”, a w późniejszym momencie przeciwko wielu

luźnym grupom młodych ludzi rozrzuconym w różnych rejonach miasta.

Zachowanie żadnej z tych grup nie wytworzyło sytuacji określanej w dekrecie

o stanie wojennym ”wypadkiem nadzwyczajnym”. Brak było zatem podstaw

do użycia broni palnej, nie zaistniały również wypadki działania w obronie

koniecznej lub stanu wyższej konieczności. Przecież pierwsze ofiary

śmiertelne w rejonie pijalni piwa „Gwarek”: Andrzej Trajkowski i Mieczysław

Poźniak doznali postrzały od ustawionej tyraliery funkcjonariuszy ZOMO,

strzelających z odległości około 30-40 metrów. Ostatnia z ofiar, Michał

Adamowicz, otrzymał postrzał z odległości kilkuset metrów w prawą część

kości potylicznej i ciemieniowej w momencie, gdy uciekał. W tym stanie

rzeczy, Sąd uznał, że oskarżony dowodził pododdziałami zwartymi MO

(ZOMO i NOMO) wyposażonymi w długą broń i amunicję bojową, i w sposób

świadomy tolerował użycie broni palnej w sytuacji, gdy stanowiło to

bezpośrednie zagrożenie dla życia innych osób. W momencie dla niego

najtrudniejszym, gdy zostały postrzelone pierwsze osoby, a nadto uznał, że

funkcjonariusze, którymi dowodził, już sobie nie radzą, pozostawił ich bez

dowodzenia i samowolnie wrócił do Komendy. Jakże wymowne są w tym

zakresie zeznania jednego z funkcjonariuszy NOMO – Jana Marciniaka, który

tak ocenił jego zachowanie na k. 1336: „Maj rozpętał wojnę i uciekł”.

Oskarżony niewątpliwie nie chciał śmierci manifestantów, jednakże

przewidując możliwość pozbawienia życia nieokreślonej liczby osób w

następstwie oddawanych strzałów amunicją bojową, godził się na to, gdyż los

ich był mu obojętny. Należy przy tym zważyć, że ocenę zachowania

oskarżonego nie można sprowadzać wyłącznie do jego stosunku dowódczego

wobec I plutonu ZOMO. Stronę podmiotową jego działania warunkują

bowiem wszystkie jego zachowania od początku zdarzeń, jakie rozgrywały się
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w Lubinie w dniu 31 sierpnia 1982 roku. W ocenie Sądu oskarżony całym

swoim zachowaniem wytwarzał atmosferę zagrożenia i na własny użytek

potęgował niebezpieczeństwo. Nie można przemilczeć momentu, że to

oskarżony rozkazał użycie środków chemicznych, co było także prawnie

niedopuszczalne, gdyż podjęte bez rozkazu Kierownika Sztabu jak też

Komendanta KW MO w momencie, gdy ogłoszono już koniec manifestacji i

ludzie rozchodzili się do domów. Por. Jan Maj w tamtym czasie (pełniąc

obowiązki Komendanta) miał istotny wpływ na planowanie i organizację

zadań miejscowych sił milicyjnych. Wiedział o wyposażeniu funkcjonariuszy

NOMO w broń palną i amunicję bojową, tych właśnie funkcjonariuszy

kierował (jeszcze przed przybyciem ZOMO) do akcji rozpraszania. Podlegli mu

funkcjonariusze realizowali działania zgodnie z poleceniami oskarżonego.

Należy przy tym zaznaczyć, że w innych miejscowościach b. województwa

legnickiego Komendanci MO potrafili swoimi decyzjami dowódczymi

przeciwdziałać konfrontacji sił milicyjnych z manifestantami. I tak, gdy w

Polkowicach pojawiły się nyski ZOMO z Legnicy, w celu dokonania

demonstracji siły, Komendant miejscowego Komisariatu – Stanisław Segda

zażądał od płka Bogdana Garusa ich wycofania, na co ten się zgodził

(zeznania Stanisława Segdy – k. 1574v-1575). Z kolei w Głogowie,

komendant MO Jan Kosarzycki polecił swojemu zastępcy rozlokowanie

funkcjonariuszy NOMO (przeznaczonych do rozproszenia manifestacji) za

murem obronnym, w miejscu niewidocznym dla tłumu, tak aby nie

potęgować atmosfery napięcia (zeznania Jana Kosarzyckiego – k. 1569-

1572).

Kodeks karny rozszerza pojęcie sprawstwa, określając mianem

sprawcy nie tylko tego, kto wykonuje czyn zabroniony, ale również i tego, kto

kieruje wykonaniem przez inną osobę takiego czynu. Taką osobę przyjęto się

nazywać w sprawcą kierowniczym. Jest on z natury rzeczy sprawcą

pośrednim, w odróżnieniu od sprawcy uczestniczącego bezpośrednio w

wykonaniu. Istotą sprawstwa kierowniczego jest to, że osoba kierująca

realizacją przez inną osobę czynu zabronionego znajduje się w takiej sytuacji,

w której ma rzeczywistą  możliwość faktycznego panowania nad rozwojem i

przebiegiem bezprawnej akcji. Istotnym elementem tego panowania jest to, że
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od decyzji osoby kierującej popełnieniem przez inną osobę czynu

zabronionego zależy rozpoczęcie i prowadzenie, a ewentualnie także zmiana

lub nawet przerwanie całej bezprawnej akcji (por. wyrok Sądu Najwyższego z

30.V.1975 r., OSNKW 115/75, nr 118, poz. 115). Sprawca kierowniczy

według prof. Woltera to:

- sprawca, w którym powstaje zamiar działania przestępnego, ale

decyduje, że jego wykonanie powierzy innej osobie lub osobom,

- osoba, która nawiązuje kontakt z bezpośrednim wykonawcą i

nakłania ją do tego,

- osoba przekazująca sprawcom instrukcje, w jaki sposób czynu

zabronionego mają dokonać i stwarza warunki do jego popełnienia,

- sprawca, który tak organizuje, nadzoruje wykonanie tego czynu, aby

mieć rzeczywisty wpływ na rozpoczęcie akcji i panuje nad jego realizacją.

Bezsprzecznie, jak już Sąd wykazał, brak jest dowodów dla ustalenia,

że Jan Maj działał z góry powziętym zamiarze zabójstwa, że chciał, aby

doszło do ofiar śmiertelnych. Jest też oczywiste, że działania oskarżonego

polegające na planowaniu, organizowaniu działań – do momentu podjęcia

przez niego aktywnych działań dowódczych na Placu Wolności – nie miało w

sobie przestępnego charakteru. Ale oskarżony swoją postawą dążył do

rozbicia, praktycznie zakończonej już manifestacji i rozproszenia manifestacji

jak najwcześniej i jak najszybciej. Gdy jego działania nie były dość

skuteczne, żądał pomocy. Swoją postawą, podjętymi decyzjami, akceptacją

metod i środków działania, kierowaniem do kolejnych akcji funkcjonariuszy

strzelających amunicją bojową, wytworzył całkowicie jednoznaczną sytuację

motywacyjną. W sytuacji jaka została wytworzona w dniu 31 sierpnia 1982

roku w Lubinie, Jan Maj panował nad sytuacją i kształtował ją według

własnej woli, jego decyzjom poddawali się bezpośredni wykonawcy i mógł ich

działaniami kierować, jak też je powstrzymać. Zebrany zatem materiał

dowodowy uzasadnia przyjęcie stanowiska, że Jan Maj swoim zachowaniem

wypełnił znamiona sprawstwa kierowniczego do zbrodni zabójstwa, działając

przy tym w zamiarze ewentualnym. Nadał przy tym przypisanemu

przestępstwu bardziej precyzyjny opis. W szczególności, w przypisanym

oskarżonemu czynie Sąd wymienił te przepisy, które regulowały prawo
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użycia broni, a które zostały naruszone przestępnym zachowaniem

oskarżonego.

Art. 148 § 1 k.k. z 1969 roku stanowił: „Kto zabija człowieka podlega

karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8 albo karze śmierci”.

Z uwagi na treść art. 9 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Przepisy

wprowadzające Kodeks Karny, bieg terminów przedawnienia umyślnych

przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu wolności lub wymiarowi

sprawiedliwości, zagrożonych karą pozbawienia wolności powyżej 3 lat,

popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych – w okresie od 1 stycznia

1944 roku do 31 grudnia 1989 roku – w czasie lub w związku z pełnieniem

ich funkcji, rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 1990 roku. Przepis art. 4 § 1

kodeksu karnego nie ma w takich wypadkach zastosowania. Z kolei w § 2

tegoż artykułu stwierdzono, że w stosunku do sprawców czynów określonych

w poprzednim paragrafie nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia

1989 roku przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub

abolicję.

Oskarżony swoim działaniem naruszył najwyższe dobro chronione

prawem jakim jest życie człowieka. Sąd wymierzył karę w oparciu o zasady i

dyrektywy sądowego wymiaru kary. Uwzględnił zatem jego motywację,

zamiar i sposób zachowania się szczegółowo wyżej opisany, rodzaj i stopień

ciążących na nim obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw

przestępstwa. Mając na uwadze te wszystkie przesłanki, Sąd uznał, że

przypisany oskarżonemu czyn cechuje znaczna społeczna szkodliwość.

Przyjęcie przez Sąd zamiaru ewentualnego rzutuje z reguły na wymiar kary,

albowiem zamiar ewentualny oznacza najczęściej mniejszy stopień społecznej

szkodliwości, niż zamiar bezpośredni podjęty w podobnych warunkach (tak

Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 16.04.1992 r., II Akr 33/92, OSA 1992, Nr 9,

poz. 50). Nie można także stracić z pola widzenia faktu, że od czasu

popełnienia przestępstwa upłynęło 25 lat, jest to okres całego pokolenia. Tak

znaczny upływ czasu jest okolicznością obiektywną i także musi rzutować na

wymiar kary. Oskarżony aktualnie jest w zupełnie innym przedziale

wiekowym i gdyby został osądzony bezpośrednio po dokonaniu przestępstwa,

już dawno opuściłby zakład karny. Sprawa niniejsza ma charakter medialny,
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od wielu lat pozostaje w zainteresowaniach dziennikarzy, polityków,

historyków, Instytutu Pamięci Narodowej. Sąd baczył przy tym, aby względy

prewencji generalnej nie zdominowały prewencji indywidualnej. Pozytywny

sposób życia, niekaralność sądową oskarżonego Sąd zaliczył na poczet

okoliczności łagodzących.

Mając zatem powyższe okoliczności na uwadze, Sąd uznał, że nawet

najniższa kara przewidziana za to przestępstwo, tj. 8 lat pozbawienia

wolności, byłaby niewspółmiernie surowa. Z tych przyczyn zastosował

nadzwyczajne złagodzenie kary i wymierzył oskarżonemu karę 7 lat

pozbawienia wolności. Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7

grudnia 1989 roku o amnestii (Dz.U. Nr 64, poz. 390) w zw. z art. 7 ust. 2

cyt. ustawy, orzeczoną karę pozbawienia wolności złagodził o połowę i

wymierzył mu karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając karę w tym kształcie, Sąd nie stracił z pola widzenia

prawomocnych wyroków skazujących dotyczących Bogdana Garusa i

Tadeusza Jarockiego. Ważył przy tym również, aby pomiędzy wykonywanymi

już wobec skazanych karami pozbawienia wolności a karą orzeczoną wobec

oskarżonego Jana Maja, zachowane był prawidłowe proporcje,

uwzględniające rolę każdego ze sprawców, pełnioną funkcję, możliwości

bezpośredniego kształtowania i wpływania na rozwój wydarzeń w dniu 31

sierpnia 1982 roku w Lubinie.

Obok kar izolacyjnych, Sąd orzekł na podstawie art. 42 § 1 d.kk karę

dodatkową w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w

administracji publicznej na okres 5 lat.

Ponadto zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżycieli posiłkowych:

Bronisławy Poźniak, Wandy Adamowicz, Stanisławy Trajkowskiej kwotę

18.280 zł solidarnie z Bogdanem Garusem oraz Tadeuszem Jarockim

zgodnie z pkt VIII wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca

2003 r., sygn. akt III K 265/98 oraz kwotę 13.200 zł tytułem poniesionych

kosztów zastępstwa adwokackiego w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie art. 618 §1 pkt 11 k.p.k. Sąd zasądził od Skarbu

Państwa na rzecz adw. Beaty Pawłowicz-Kaczmarek kwotę 5.270,40 zł

brutto, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu. Kwota ta wynika z
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udziału obrońcy w 32 rozprawach przed tut. Sądem. Od oskarżonego

zasądzono na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie

600 zł.

Kara w tym kształcie nie jest odwetem, jest zdaniem Sądu

sprawiedliwą odpłatą, jej dolegliwość nie przekracza stopnia winy,

uwzględnia stopień społecznej szkodliwości czynu oraz cele zapobiegawcze i

wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także

potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wyrok ma także wywołać refleksję dla tych, którzy sprawują władzę z woli

społeczeństwa, że nie mogą bezkarnie w sposób bezprawny przeciwko

społeczeństwu występować. Bowiem, przed sprawiedliwym osądzeniem nie

uchroni ich nawet upływający czas.


