
Sygn. akt III K 265/98

WYROK
W  IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

                      Dnia 24 czerwca  2003r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu  w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący     SSO   Grzegorz Szepelak /spr./

          Sędzia                  SSO    Jerzy Tarczewski

Ławnicy            Jan Zahorski,

                            Józef Grabowski,

                            Marian Bilski,

Protokolant          Joanna Sojska

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Edwarda Zalewskiego

po rozpoznaniu dnia 15.X.1999 r., 21.XII.1999 r., 19.I.2000 r.,

22.II.2000 r., 28.III.2000 r., 19.IV.2000 r., 16.V.2000 r.,  13.VI.

2000 r., 7.IX.2000 r., 10.XI.2000 r., 29.XI.2000 r., 6. II. 2001 r.,

26.IV.2001 r., 31.V.2001 r., 19.VI.2001 r., 8.XI.2001 r., 15.I.2002 r.,

5.III.2002 r., 16.IV.2002 r., 17.IV.2002 r., 10.V. 2002 r., 20.V.2002 r.,

28.VIII.2002 r., 1.X.2002 r., 29.X.2002 r., 13.XI.2002 r., 20.XI.2002 r.,

2.XII.2002 r., 23.I.2003 r., 30.I. 2003 r., 26.II.2003 r., 11.III.2003 r.,

8.IV.2003 r., 13.V.2003 r., 12.VI.2003 r., 18.VI.2003 r., 24.VI.2003 r.

         sprawy

1. BOGDANA  MARIANA GARUSA ur. 01 września 1935 r.

w Częstochowie

syna Czesława i Marii  z domu Dądela
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oskarżonego o to, że:

I. W dniu 31 sierpnia 1982 roku w Legnicy, jako dowodzący siłami

Milicji Obywatelskiej przeznaczonymi do przeciwdziałania

manifestacjom społeczeństwa w województwie legnickim,

przewidując możliwość pozbawienia życia nieokreślonej liczby

uczestników tych manifestacji i godząc się na to, zatwierdził plan

działań rozpraszających na terenie województwa legnickiego

nakazujący wbrew obowiązującym przepisom, wyposażenie

pododdziałów Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej w

broń długą do działań rozpraszających i jej użycie na rozkaz

Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Legnicy oraz

wydał rozkaz wyposażenia w broń długą i amunicję bojową

pododdziału Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej

Komendy Wojewódzkiej MO w Legnicy i pododdziału Nieetatowych

Oddziałów Milicji Obywatelskiej Komendy Miejskiej MO w Lubinie

oraz skierowania ich do działań rozpraszających w Lubinie, a

następnie, po otrzymaniu z Lubina meldunku o otwarciu ognia

amunicją bojową przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej nie

wydał rozkazu zakazującego używania broni palnej i wycofania

pododdziałów Milicji Obywatelskiej z działań, w następstwie czego

zostali postrzeleni przez nieustalonych funkcjonariuszy MO Andrzej

Trajkowski, Mieczysław Poźniak i Michał Adamowicz, doznając

obrażeń ciała w postaci: Andrzej Trajkowski – rozległych uszkodzeń

mózgowia i kości czaszki, Mieczysław Poźniak - ran pętli jelita

czczego, sieci, tętnicy, żyły biodrowej i kręgu IV lędźwiowego, Michał

Adamowicz - rozdarcia prawej półkuli mózgu, obrzęku mózgu,

otwartego złamania kości potylicznej i ciemieniowej prawej,

skutkujących śmierć wszystkich pokrzywdzonych

- to jest o czyn z art. 16  d.k.k.  w zw. z art. 148§1 d.k.k.
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2.  JANA MAJA ur. 23 czerwca 1946 r.

w Cebrze

syna  Jana i Zofii z domu Rozczypały

oskarżonego  o to, że:

II. w dniu 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie, województwa legnickiego,

jako dowódca z trzech rejonów działań sił Milicji Obywatelskiej

przeznaczonych do przeciwdziałania manifestacjom społeczeństwa,

będąc upoważnionym i zobowiązanym do wydawania poleceń

funkcjonariuszom plutonu Nieetatowych Oddziałów Milicji

Obywatelskiej Komendy Miejskiej MO w Lubinie oraz I i II plutonu

Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej Komendy

Wojewódzkiej MO w Legnicy, przewidując możliwość pozbawienia

życia nieokreślonej liczby uczestników manifestacji i godząc się na

to, wydał wbrew obowiązującym przepisom rozkaz rozpraszania

manifestantów przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej

uzbrojonych w broń długą i amunicję bojową oraz nie reagował na

otwarcie przez nich ognia amunicją bojową w miejscach

gromadzenia się manifestantów i nie wydał rozkazu zakazującego

używania broni palnej oraz wycofania oddziałów Milicji

Obywatelskiej z działań, po czym zaniechał dowodzenia

i opuścił rejon działań, w następstwie czego zostali postrzeleni przez

nieustalonych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej: Andrzej

Trajkowski, Mieczysław Poźniak i Michał Adamowicz doznając

obrażeń ciała w postaci: Andrzej Trajkowski - rozległych uszkodzeń

mózgowia i kości czaszki, Mieczysław Poźniak- ran pętli jelita

czczego, sieci, tętnicy, żyły biodrowej i IV kręgu lędźwiowego, Michał

Adamowicz – rozdarcia prawej półkuli mózgu, obrzęku mózgu,

otwartego złamania kości potylicznej i ciemieniowej prawej,

skutkujących śmierć wszystkich pokrzywdzonych

- to jest o czyn z art. 16 d.k.k.  w zw. z art. 148§1 d.k.k.
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3.  TADEUSZA JAROCKIEGO urodz. 01 lipca 1952 r.

 w Goleniowie

 syna Zygmunta i Genowefy z domu Pierkoś

oskarżonego o to, że :

III. w dniu 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie w województwie legnickim,

podczas rozpraszania manifestacji mieszkańców tego miasta,

przewidując możliwość pozbawienia życia bliżej nieokreślonej liczby

uczestników tej manifestacji i godząc się na to jako dowódca

plutonu Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej Komendy

Wojewódzkiej MO w Legnicy wydał rozkaz sformowania tyraliery

i osobiście nią dowodząc przeprowadził atak na zgromadzone wokół

skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika i Odrodzenia osoby, a

następnie w sytuacji nie stanowiącej zagrożenia dla życia i zdrowia

podległych mu funkcjonariuszy dopuścił do otwarcia przez nich

ognia amunicją bojową w kierunku zgromadzonych osób i nie wydał

rozkazu jego przerwania, w wyniku czego znajdujący się w grupie

tych osób Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak zostali

postrzeleni przez nieustalonych funkcjonariuszy MO, doznając

obrażeń ciała w postaci: Andrzej Trajkowski – rozległych uszkodzeń

mózgowia i kości czaszki, zaś – Mieczysław Poźniak- ran pętli jelita

czczego, sieci, tętnicy, żyły biodrowej i trzonu kręgu IV lędźwiowego,

skutkujących śmierć obu pokrzywdzonych

- to jest o czyn z art. 16 d.k.k.  w zw. z art. 148§1  d.k.k.

********************************************************************************
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I. uznaje oskarżonego Bogdana Garusa za winnego tego, że w dniu 31 sierpnia

1982 roku, w Legnicy, jako dowodzący siłami Milicji Obywatelskiej,

przeznaczonymi do przeciwdziałania manifestacjom społeczeństwa w

ówczesnym województwie legnickim, przewidując sprowadzenie

niebezpieczeństwa powszechnego dla życia i zdrowia nieokreślonej liczby

manifestantów i godząc się na to, zatwierdził plan działań rozpraszających na

terenie województwa legnickiego, nakazujący wbrew obowiązującym

przepisom wyposażenie pododdziałów Zmotoryzowanych Odwodów Milicji

Obywatelskiej w broń długą do działań rozpraszających, polecił skierowanie

pododdziałów Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej i pododdziału

Nieetatowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej Komendy MO w Lubinie,

wyposażonych w broń długą i ostrą amunicję, do działań rozpraszających w

Lubinie i nie wydał rozkazu pozostawienia przez nich – przed przystąpieniem

do działań – amunicji bojowej w samochodach, nie przewidując – choć

powinien i mógł przewidzieć – że funkcjonariusze MO użyją amunicji bojowej,

w wyniku czego postrzeleni zostali przez nieustalonych funkcjonariuszy –

Andrzej Trajkowski, Mieczysław Poźniak i Michał Adamowicz, doznając

obrażeń ciała w postaci: Andrzej Trajkowski – rozległych uszkodzeń

mózgowia i kości czaszki; Mieczysław Poźniak – ran pętli jelita czczego, sieci,

tętnicy, żyły biodrowej i IV kręgu lędźwiowego; Michał Adamowicz – rozdarcia

prawej półkuli mózgu, obrzęku mózgu, otwartego złamania kości potylicznej i

ciemieniowej prawej, skutkujących śmierć wszystkich pokrzywdzonych; to jest

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

wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. uznaje oskarżonego Jana Maja za winnego tego, że w dniu 31 sierpnia 1982

roku, w Lubinie, w ówczesnym województwie legnickim, jako dowódca

jednego z trzech rejonów działań sił Milicji Obywatelskiej, przeznaczonych do

przeciwdziałania manifestacjom społeczeństwa, będąc upoważnionym i

zobowiązanym do wydawania poleceń podległym mu funkcjonariuszom MO,

przewidując możliwość sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa dla

życia i zdrowia nieokreślonej liczby uczestników manifestacji i godząc się na

to, wydał rozkaz rozpraszania manifestantów, wiedząc, że funkcjonariusze ci
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wyposażeni są w broń długą i amunicję bojową, nie prowadził prawidłowej

obserwacji ich działań oraz odpowiedniej kontroli ich zachowań, a następnie

zaniechał dowodzenia i opuścił rejon działań, nie przewidując – choć powinien

i mógł przewidzieć – że funkcjonariusze MO użyją broni długiej i amunicji

bojowej, w wyniku czego postrzeleni zostali przez nieustalonych

funkcjonariuszy MO – Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak, doznając

obrażeń ciała w postaci: Andrzej Trajkowski – rozległych uszkodzeń

mózgowia i kości czaszki a Mieczysław Poźniak – ran pętli jelita czczego,

sieci, tętnicy, żyły biodrowej i kręgu IV lędźwiowego, skutkujących śmierć obu

pokrzywdzonych; to jest 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 wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu)

miesięcy pozbawienia wolności;

III. uznaje oskarżonego Tadeusza Jarockiego za winnego tego, że w dniu 31

sierpnia 1982 roku, w Lubinie, w ówczesnym województwie legnickim,

podczas rozpraszania manifestacji mieszkańców tego miasta, przewidując

możliwość pozbawienia życia bliżej nieokreślonej liczby uczestników tej

manifestacji i godząc się na to, jako dowódca plutonu Zmotoryzowanego

Odwodu Milicji Obywatelskiej Komendy Wojewódzkiej MO w Legnicy, wydał

rozkaz sformowania tyraliery i osobiście nią dowodząc, przeprowadził atak na

zgromadzone wokół skrzyżowania ulic Mikołaja Kopernika i Odrodzenia

osoby, a następnie, w sytuacji nie stanowiącej zagrożenia dla życia i zdrowia

podległych mu funkcjonariuszy, dopuścił do otworzenia przez nich ognia

amunicją bojową w kierunku zgromadzonych osób i nie wydał rozkazu jego

przerwania, w wyniku czego znajdujący się w grupie tych osób Andrzej

Trajkowski i Mieczysław Poźniak zostali postrzeleni przez nieustalonych

funkcjonariuszy MO, doznając obrażeń ciała w postaci: Andrzej Trajkowski –

rozległych uszkodzeń mózgowia i kości czaszki, zaś Mieczysław Poźniak –

ran pętli jelita czczego, sieci, tętnicy, żyły biodrowej i kręgu IV lędźwiowego,

skutkujących ich śmierć; to jest 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 wymierza mu karę 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności;
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IV. na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 1989 roku o amnestii

(Dz.U. Nr 64, poz. 390) orzeczone wyżej Bogdanowi Garusowi i Janowi

Majowi kary pozbawienia wolności łagodzi o połowę i wymierza im kary po 1

(jednym) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności;

V. 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  tej  ustawy  orzeczoną wyżej

Tadeuszowi Jarockiemu karę pozbawienia wolności łagodzi o połowę i

wymierza mu karę 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

VI. na podstawie art. 42 § 1 d.kk wymierza oskarżonym kary dodatkowe:

- Bogdanowi Garusowi oraz Janowi Majowi zakazu zajmowania stanowisk

kierowniczych w administracji publicznej na okres lat 5 (pięciu),

- Tadeuszowi Jarockiemu zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w

organach związanych z ochroną porządku publicznego na okres lat 5

(pięciu);

VII. na podstawie art. 83 § 1 d.kk, na poczet wymierzonej oskarżonemu

Tadeuszowi Jarockiemu kary pozbawienia wolności, zalicza okres jego

tymczasowego aresztowania od 18 lutego 1992 roku do 12 maja 1992 roku;

VIII. zasądza od oskarżonych: Bogdana Garusa, Jana Maja i Tadeusza Jarockiego

solidarnie na rzecz oskarżycieli posiłkowych: Stanisławy Trajkowskiej i

Weroniki Trajkowskiej kwotę 18 280 (osiemnaście tysięcy dwieście

osiemdziesiąt) złotych oraz na rzecz Stanisławy Poźniak i Wandy Adamowicz

kwoty po 18 280 (osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) złotych, tytułem

poniesionych kosztów zastępstwa adwokackiego;

IX. zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata Jana Zwarycza kwotę 5180

(pięć tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych, zaś na rzecz adwokata Krzysztofa

Kamalskiego kwotę 600 (sześćset) złotych, tytułem wynagrodzenia obrony

oskarżonego Bogdana Garusa z urzędu oraz zasądza od Skarbu Państwa na

rzecz adwokata Ewy Bieleckiej kwotę 3140 (trzy tysiące sto czterdzieści)
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złotych, tytułem wynagrodzenia obrony oskarżonego Tadeusza Jarockiego z

urzędu;

X. na podstawie art. 624 § 1 kpk, art. 627 kpk, art. 633 kpk oraz art. 2 ust. 1 pkt 4

i 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych,

zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa po 1/3 wspólnych kosztów

sądowych, w tym – od Bogdana Garusa i Jana Maja – opłaty w kwotach po

150 (sto pięćdziesiąt) złotych, a od Tadeusza Jarockiego opłatę w kwocie 200

(dwieście) złotych, oraz obciąża każdego z oskarżonych poniesionymi przez

Skarb Państwa wydatkami związanymi z ich udziałem w sprawie, przy czym

Tadeusza Jarockiego zwalnia od ponoszenia kosztów sądowych, należnych

za obronę oskarżonego z urzędu.


