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Uciekinierzy z PRL 
– casus Andrzeja Perki

Dnia 4 grud nia 1980 r. o godz. 7.27 sa mo lot AN-24
Pol skich Li nii Lot ni czych LOT roz po czął rejs
nr 770. Nie po ko nał jed nak pla no wa nej tra sy Ba bi -

mo st–Wa rsz awa, gdyż na je go po kła dzie był po ry wacz –
An drzej Per ka.

Na li ście pa sa że rów znaj do wa ło się 26 osób, w tym
5 człon ków za ło gi. Ka pi ta nem był To masz Hen zel, syn pi lo -
ta, na pod sta wie któ re go lo sów po wstał film w re ży se rii Le -
onar da Bucz kow skie go „Spra wa ka pi ta na Ma re sza”1. Po ry -
wacz za jął miej sce na koń cu sa mo lo tu i po upły wie trzech
mi nut od star tu, po dą ża jąc za ste war dem Grze go rzem An cy -
pą, do stał się do ka bi ny pi lo tów. We dług re la cji pra so wej,
Per ka oświad czył, że jest zde gra do wa nym ma jo rem Woj ska
Pol skie go, a „do czy nu zmu si li go «to wa rzy sze»”2. W oce nie
za ło gi, spra wiał wra że nie zde spe ro wa ne go i go to we go na
wszyst ko, więc kpt. Hen zel zde cy do wał się pod po rząd ko wać
je go wo li3. Gro żąc od bez pie czo nym gra na tem F-1, Per ka za -
żą dał lą do wa nia na od da nym do dys po zy cji ame ry kań skich sił po wietrz nych lot ni sku Tem -
pel hof w Ber li nie Za chod nim, bę dą cym czę stym ce lem osób upro wa dza ją cych sa mo lo ty ze
Wscho du. O godz. 8.09 sa mo lot prze kro czył w po wietrz nym sek to rze nad Słu bi ca mi gra ni -
cę PRL, lą du jąc trzy dzie ści mi nut póź niej w Ber li nie4. 

Od mo men tu po wia do mie nia ob słu gi na ziem nej o upro wa dze niu sa mo lo tu sy tu acja osób
znaj du ją cych się na po kła dzie sta wa ła się co raz trud niej sza. Ka pi tan Hen zel uzy skał zgo dę
z lot ni ska Schöne feld na prze lot, lecz po kil ku mi nu tach po ja wił się sa mo lot wschod nio nie -
miec kich sił po wietrz nych, któ re go pi lot, gro żąc uży ciem bro ni po kła do wej, usi ło wał zmu -
sić po rwa ny AN-24 do lą do wa nia na te ry to rium Nie miec kiej Re pu bli ki De mo kra tycz nej.
Lą do wa nie w Ber li nie Za chod nim utrud nio ne by ło tak że z po wo du ni skie go pu ła pu chmur
oraz nie zna jo mo ści tzw. po dejść do tam tej sze go lot ni ska5. Za ło dze sa mo lo tu uda ło się unik -
nąć wy bu chu pa ni ki wśród pa sa że rów, któ rzy zo sta li po in for mo wa ni o ko niecz no ści lą do -

1 A. Osiec ki, Po�rwa�ny�sa�mo�lot�LO�T-u�po�wró�cił�na�Okę�cie, „Ży cie War sza wy”, 5 XII 1980.
2 AIPN Łd, 055/465, No tat ka służ bo wa SB KW MO w Sie ra dzu, 30 I 1981 r., b.p.
3 A. Dzie kań ska, Nie�by�ło�o czym�dys�ku�to�wać.�Roz�mo�wa�z do�wód�cą�upro�wa�dzo�ne�go�sa�mo�lo�tu�PLL�LOT

kpt.�To�ma�szem�Hen�zlem, „Sztan dar Mło dych”, 10 XII 1980.
4 AIPN Po, 024/578, t. 1, Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Zie lo nej Gó rze, 10 III 1981 r., k. 16.
5 Ibi�dem, t. 2, Akt oskar że nia prze ciw ko An drze jo wi Per ce, Zie lo na Gó ra, 10 XII 1987 r., k. 133.
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wa nia w Ber li nie Wschod nim na sku tek gwał tow ne go po gor sze nia wa run ków at mos fe rycz -
nych. Do pie ro po opusz cze niu po kła du przez Per kę ujaw nio no, że upro wa dzo ny sa mo lot
do tarł jed nak na Tem pel ho f6. Po po rwa niu po ja wi ła się plot ka, że na po kła dzie sa mo lo tu
znaj do wa li się par tyj ni dy gni ta rze po zba wie ni sta no wisk w wy ni ku zmian per so nal nych
prze pro wa dzo nych la tem 1980 r. Jed nym z nich miał być osła wio ny „krwa wy Ma ciek”, czy -
li by ły pre zes Ko mi te tu do spraw Ra dia i Te le wi zji – Ma ciej Szcze pań ski7.

Po wylą do wa niu Per ka od dał się w rę ce ame ry kań skich władz woj sko wych, a te prze ka -
za ły go za chod nio ber liń skiej po li cji. Pa sa że rom za pro po no wa no po zo sta nie po za chod niej
stro nie mu ru, jed nak – jak za pew nia no na ła mach „Gło su Ro bot ni cze go” (or gan Ko mi te tu
Łódz kie go PZPR) – „[…] nikt z tej ofer ty nie sko rzy stał, a je den z pa sa że rów oświad czył,
że był już w tym mie ście 5 lat i ma dość na ca łe ży cie”8. Prze słu chi wa nym uczest ni kom lo -
tu nie za da wa no żad nych py tań do ty czą cych sy tu acji po li tycz nej i go spo dar czej pa nu ją cej
w Pol sce, a o godz. 16.00 sa mo lot wy ru szył w dro gę po wrot ną do War sza wy.

Kon�takt�ope�ra�cyj�ny

Du ży wpływ na lo sy po ry wa cza mia ła zna jo mość z Lar sem Co rel lem. Po zna nie Szwe da
za po cząt ko wa ło współ pra cę An drze ja Per ki ze Służbą Bezpieczeństwa w cha rak te rze kon -
tak tu ope ra cyj ne go. W 1977 r. pod pi sał zo bo wią za nie, że bę dzie „udzie lać in for ma cji SB
i fakt ten utrzy my wać w ści słej ta jem ni cy przed naj bliż szym oto cze niem”. Do dał też: „Zda -
ję so bie w peł ni spra wę z wa gi spraw in te re su ją cych SB i ja ko Po lak pa trio ta nie obo jęt ne
mi są spra wy bez pie czeń stwa oj czy zny”. Jed no cze śnie przy jął pseu do nim „Pa weł”9.

Zda niem por. Jó ze fa Druż bic kie go z Wy dzia łu II SB Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Sie ra dzu: „Per ka utrzy mu je zna jo mość […] w tym ce lu, aby mógł otrzy -
mać od nie go [Co rel la] za pro sze nie na wy jazd do Szwe cji”. Per ka kil ka krot nie mó wił o oko -
licz no ściach po zna nia Co rel la, po da jąc dwie od mien ne wer sje. We dług pierw szej, Szwe da
po zna ła la tem 1977 r. je go żo na, gdy ten za pro po no wał jej pod wie zie nie z Ła sku do miej sca
za miesz ka nia. W in nej roz mo wie „Pa weł” stwier dził, że udzie lił Co rel lo wi po mo cy przy na -
pra wie sa mo cho du oraz za pro po no wał noc leg w swym do mu. W ra mach wdzięcz no ści
„Szwed ten za pro sił Per kę do sie bie, [by] zo stał za trud nio ny u nie go ja ko kie row ca”10. W re -
la cjach ze stycz nia i lu te go 1978 r. An drzej Per ka udzie lił szcze gó ło wych in for ma cji do ty -
czą cych Co rel la i po zna nych przez nie go oby wa te li PRL. Skar żył się przy tym funk cjo na riu -
szo wi na po ni ża nie ze stro ny Szwe da – wy ni kać mo gło ono z fak tu, iż Per ka nie wy wią zał
się z obiet ni cy do star cze nia Skan dy na wo wi ku pio nych we Wro cła wiu an ty kó w11. Po ło że nie,
w ja kim zna lazł się pod czas po by tu w Szwe cji, skło ni ło go do opusz cze nia do mu Co rel la bez
wie dzy go spo da rza. Pie nią dze na po wrót do kra ju otrzy mał od po zna ne go w Skan dy na wii
Hen ry ka Bob ka. W sto sow nych wnio skach pra cow ni cy sie radz kiej SB uzna li, że Co rell jest
praw do po dob nie mię dzy na ro do wym prze myt ni kiem lub strę czy cie lem.

In nym wąt kiem wy stę pu ją cym w re la cjach skła da nych przez Per kę po po wro cie do kra -
ju są ze zna nia do ty czą ce po zna ne go w Szwe cji Po la ka o imie niu Ja nek. Miał on „ubo le wać,

6 Ibi�dem, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ja na Lam pego, War sza wa, 4 XII 1980 r., k. 49.
7 J. Ra sa la, M. Re gel, Z gra�na�tem�do�«ra�ju», „Pra wo i Ży cie” 1981, nr 13.
8 Po�ry�wacz�sa�mo�lo�tu�«LOT»�w aresz�cie�śled�czym, „Głos Ro bot ni czy”, 9 XII 1980. 
9 AIPN Łd, 055/465, Zo bo wią za nie An drze ja Per ki do współ pra cy z SB, Sie radz, 17 XI 1977 r., b.p.
10 Ibi�dem, In for ma cja SB KW MO w Sie ra dzu, 30 I 1978 r., b.p.; ibi�dem, Oce na in for ma cji prze ka za nych

przez An drze ja Per kę przed wy jaz dem i po po wro cie z po by tu cza so we go w Szwe cji opra co wa na przez kie -
row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż bic kie go, 21 II 1978 r., b.p.

11 Ibi�dem.
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że w Pol sce jest bie da” oraz za pew niać, iż „zna ne mu są wy pad ki ra dom skie i in ne, i że lu -
dzie są w Pol sce nie za do wo le ni”. Ta jem ni czy Ja nek obie cał ro da ko wi do brze płat ną pra cę
i po moc w spła cie dłu gów za cią gnię tych u Co rel la – w za mian po pro sił o do star cze nie li stu
ku zy no wi miesz ka ją ce mu w oko li cach lot ni ska woj sko we go w Ła sku. Z do mu wspo mnia -
ne go ku zy na – jak po dał – „wi dać [woj sko wy] sa mo chód za ko twi czo ny na sta łe z an te na mi
na da chu”. Wła śnie da ne do ty czą ce obiek tów woj sko wych mia ły bu dzić za in te re so wa nie
Jan ka, któ ry do dat ko wo po le cił Per ce za trud nie nie się w Beł cha to wie i gro ma dze nie in for -
ma cji na te mat in we sty cji re ali zo wa nych w tam tej szej ko pal ni wę gla bru nat ne go 12.

Ana li zu jąc przed sta wio ne po wy żej wy wo dy Per ki, funk cjo na riusz SB oce nił, że „da ne
do ty czą ce za in te re so wań lo ta mi sa mo lo tów woj sko wych wy da ją się być wy two rem fan ta zji
roz mów cy”, któ ry nie po tra fił na wet wy ja śnić w wia ry god ny spo sób oko licz no ści po zna nia
Lar sa Co rel la. We wnio skach stwier dzo no: „Przyj mo wa no [w KW MO w Sie ra dzu] bez kry -
tycz nie to, co chciał mó wić «Pa weł», nie po sze rza jąc i nie wy ja śnia jąc wy stę pu ją cych
sprzecz no ści w je go re la cjach”13. 

Złe do świad cze nia zwią za ne z po by tem w Szwe cji nie znie chę ci ły jed nak Per ki do pod ję cia
dzia łań mo gą cych mu umoż li wić dal sze wy jaz dy. Roz ma wia jąc 2 mar ca 1978 r. z pra cow ni -
kiem SB, prze ka zał in for ma cję o roz mo wie te le fo nicz nej z ko bie tą, któ ra dzwo ni ła w imie niu
Jan ka 14. Ko lej na roz mo wa, 11 mar ca 1978 r., z por. Druż bic kim wią za ła się przede wszyst kim
z po sta wie niem przed Per ką wa run ku prze ka za nia „ca łej praw dy do ty czą cej po zna nia Lar sa
[Co rel la] i in nych osób, w tym «ta jem ni cze go Jan ka» i je go kum pla”. In da go wa ny tłu ma czył,
że wy jeż dża jąc bez wie dzy Co rel la ze Szwe cji, „kie ro wał się przede wszyst kim tym, iż chciał
po móc na szym or ga nom w zde ma sko wa niu dzia łal no ści prze myt ni czej Lar sa”. W oce nie
por. Druż bic kie go in for ma cja o za in te re so wa niach Jan ka „jest czy stym wy my słem” An drze ja
Per ki, któ ry „prze ka zu jąc nam [SB] ta ką in for ma cję, li czył na na szą «wdzięcz ność», któ ra po -
zwo li ła by mu na dal sze wy jaz dy”15. Od mo wa wy da nia pasz por tu spo wo do wa ła wy sła nie przez
„Paw ła” li stu do ko men dan ta KW MO w Sie ra dzu, w któ rym Per ka pró bo wał od su nąć od sie -
bie po dej rze nia. Uznał de cy zję o wy da niu za strze że nia wy jaz dów za gra nicz nych na dwa la ta za
nie uza sad nio ną: „Po trak to wa no mnie jak prze stęp cę i w związ ku z tym od mó wio no mi pasz -
por tu na wy ciecz kę za gra nicz ną. Mo je roz go ry cze nie i za wód do pro wa dzi ło do na pi sa nia tej
skar gi na rę ce tow. ko men dan ta”16.

Ar gu men ta cja przy szłe go ucie ki nie ra nie zna la zła zro zu mie nia funk cjo na riu szy SB:
„W wy ni ku wstęp nej ana li zy na de sła nych ma te ria łów fak tu usi ło wa nia wer bun ku nie po -
twier dzo no”. Szcze gól nie ne ga tyw nie oce nio ny zo stał koń co wy okres je go po by tu w Szwe -
cji: „Po stę po wa nie […] by ło sa mo wol ne i wbrew umo wie [na ka zu ją cej in wi gi la cję Co rel la].
Po zo sta wia jąc [Co rel lo wi] list z in for ma cją o na szych za in te re so wa niach Lar sem zde kon spi -
ro wał się. Jest to osob nik, któ ry pró bu je na rzu cić wła sną wo lę i opi nię na szej służ bie”. Roz -
cza ro wa nie bra kiem efek tów współ pra cy z Per ką spo wo do wa ło wy su nię cie – ni gdy nie zre -
ali zo wa nej – pro po zy cji spa le nia w obec no ści „Paw ła” je go zo bo wią za nia do współ pra cy.

12 Ibi�dem, In for ma cja An drze ja Per ki na te mat oko licz no ści po zna nia Lar sa Co rel la, Łask, 30 I 1978 r., b.p.
13 Ibi�dem, Oce na in for ma cji prze ka za nych przez An drze ja Per kę przed wy jaz dem i po po wro cie z po by tu

cza so we go w Szwe cji opra co wa na przez kie row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż -
bic kie go, 21 II 1978 r., b.p.

14 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż bic kie -
go z roz mo wy prze pro wa dzo nej z An drze jem Per ką, 2 III 1978 r., b.p.

15 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa kie row ni ka sek cji Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu por. Jó ze fa Druż bic kie -
go z roz mo wy z An drze jem Per ką prze pro wa dzo nej przez SB KW MO w Sie ra dzu, 11 III 1978 r., b.p.

16 Ibi�dem, List An drze ja Per ki do ko men dan ta KW MO w Sie ra dzu płk. Wa len te go Bo gu nia, 12 VII
1978 r., b.p.
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Po nad to po sta no wio no wy re je stro wać go z Wy dzia łu „C” KW MO w Sie ra dzu ja ko kan dy -
da ta na taj ne go współ pra cow ni ka oraz pod trzy mać za strze że nie na wy jaz dy za gra nicz ne 17.
Uza sad nio no, że za kaz opusz cza nia te ry to rium PRL zwią za ny był z „nie god nym za cho wa -
niem się na te re nie Szwe cji”, czy li kra dzie żą do ko na ną w do mu Co rel la 18. Jak więc wi dać,
w opi nii SB po wo dem wy jaz du Per ki ze Szwe cji nie by ło „złe trak to wa nie” ze stro ny go spo -
da rza, ale po spo li te prze stęp stwo, któ re go miał do pu ścić się w cza sie po by tu za gra ni cą.

Ko lej ne od rzu ce nie próśb o udzie le nie zgo dy na wy jazd do Au strii (ma rzec 1979 r.)
i Szwe cji (lu ty i li piec 1980 r.) spo wo do wa ło wzrost fru stra cji Per ki i pod ję cie de cy zji o porwa -
niu sa mo lo tu. Nie po mo gło rów nież wstą pie nie w sze re gi Ochot ni czej Re zer wy Mi li cji Oby -
wa tel skiej, co wy raź nie świad czy ło o ak cep ta cji przez Per kę rze czy wi sto ści pa nu ją cej
w PRL19. Trud no więc w dzia ła niach po ry wa cza do szu ki wać się mo ty wów po li tycz nych.

Przed�ber�liń�skim�są�dem

Za chod nio ber liń ski sąd wy dał na kaz aresz to wa nia Per ki, któ re mu gro zi ło do pię ciu lat
wię zie nia za po gwał ce nie wol no ści oso bi stej osób prze by wa ją cych na po kła dzie oraz za -
mach na bez pie czeń stwo ko mu ni ka cji lot ni czej. We dług wy da wa ne go przez kon cern pra so -
wy Axe la Sprin ge ra dzien ni ka „Ber li ner Mor gen post”, po zy tyw ne roz pa trze nie przez wła -
dze Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec wnio sku Per ki o udzie le nie azy lu po li tycz ne go by ło
for mal no ścią. Za pew nie nia ga ze ty wy da ją się być re ak cją na za po wiedź wy stą pie nia z proś -
bą o prze ka za nie po ry wa cza w rę ce pol skich or ga nów ści ga nia zło żo ną przez Pol ską Mi sję
Woj sko wą 20. Stro na pol ska oba wia ła się kon se kwen cji prze ka za nia przez Per kę Mi li ta ry
Po li ce ta jem ni czej tecz ki, w któ rej mia ły się znaj do wać in for ma cje in te re su ją ce ob ce służ -
by spe cjal ne 21.

Jesz cze w dniu po rwa nia Wy dział III KW MO w Zie lo nej Gó rze pod jął dzia ła nia w ra -
mach spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia o kryp to ni mie „West”, któ rej ce lem by ło „wy ja -
śnie nie oko licz no ści to wa rzy szą cych po rwa niu sa mo lo tu”, jak rów nież po pra wa sta nu bez -
pie czeń stwa por tu lot ni cze go w Ba bi mo ście 22. Spra wę za koń czo no 10 mar ca 1981 r.
z po wo du od mo wy Per ki po wro tu do kra ju i uzy ska nia przez nie go azy lu po li tycz ne go
w Ber li nie Za chod ni m23. W dniu 16 grud nia 1980 r. Pro ku ra tu ra Wo je wódz ka w Zie lo nej
Gó rze wy da ła po sta no wie nie o przed sta wie niu za rzu tów i za sto so wa niu za ocz ne go aresz tu.
Jed no cze śnie za rzą dzo no po szu ki wa nia Per ki li stem goń czym, a 2 stycz nia 1981 r. pro ku -
ra tor ge ne ral ny PRL wy stą pił do ame ry kań skich władz woj sko wych w Ber li nie Za chod nim

17 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa na te mat An drze ja Per ki, Sie radz, 12 VIII 1978 r., b.p. Da ne do ty czą ce
charak te ru współ pra cy Per ki z SB znaj du ją się w omó wie niu z 1979 r. An drzej Per ka 17 XI 1977 r. zo stał
pozy ska ny do współ pra cy ja ko kon takt ope ra cyj ny przez Wy dział Pasz por tów KW MO w Sie ra dzu. Po nad to
w paź dzier ni ku 1979 r. zo stał za re je stro wa ny przez Wy dział do Wal ki z Prze stęp czo ścią Go spo dar czą w cha -
rak te rze KTW. Ibi�dem, Omó wie nie ma te ria łów kan dy da ta na taj ne go współ pra cow ni ka (nr ewi den cyj ny Si -
-2227) spo rzą dzo ne przez za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu ppor. Ta de usza Kraw czyń -
skie go, 13 IV 1979 r., b.p.; ibi�dem, Mel du nek ope ra cyj ny nr 51/80, Sie radz, 8 XII 1980 r., b.p.

18 Ibi�dem, Omó wie nie ma te ria łów kan dy da ta na taj ne go współ pra cow ni ka (nr ewi den cyj ny Si -2227) spo -
rzą dzo ne przez za stęp cę na czel ni ka Wy dzia łu II KW MO w Sie ra dzu ppor. Ta de usza Kraw czyń skie go, 13 IV
1979 r., b.p.

19 AIPN Łd, 444/9758, Ak ta oso bo we człon ka OR MO An drze ja Per ki.
20 Po�ry�wacz�sa�mo�lo�tu...; A. Osiec ki, op.�cit.
21 AIPN Łd, 055/465, Mel du nek ope ra cyj ny SB KW MO w Sie ra dzu nr 51/80, 8 XII 1980 r., b.p.
22 AIPN Po, 024/578, t. 1, Mel du nek ope ra cyj ny Wy dzia łu III KW MO w Zie lo nej Gó rze, 4 IV 1980 r.,

k. 7; ibi�dem, No tat ka służ bo wa kpt. Jó ze fa Pcio na, Zie lo na Gó ra, 30 XII 1980 r., k. 47.
23 Ibi�dem, Ar kusz in for ma cyj ny oso by roz pra co wy wa nej, Zie lo na Gó ra, b.d., k. 10.
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o eks tra dy cję i wy da nie spraw cy wła dzom pol skim. Po stę po wa nie kar ne zo sta ło jed nak za -
wie szo ne 26 lu te go z po wo du po by tu ucie ki nie ra za gra ni cą 24.

Dnia 9 mar ca w Ber li nie Za chod nim od był się pro ces po ry wa cza, dla któ re go oskar ży -
ciel za żą dał pię ciu i pół ro ku po zba wie nia wol no ści. Per ka od czy tał ze zna nia z kart ki, twier -
dząc, że do pod ję cia de spe rac kich dzia łań skło ni ło go nie po wo dze nie wcze śniej szych ucie -
czek [sic!], natomiast „chęć uwol nie nia się od prze śla do wań i chęć ży cia w wol nym kra ju
by ły sil niej sze niż oba wa przed wię zie niem”25. Ber liń ski Sąd Kra jo wy uznał, że po ry wacz
nie dzia łał w sta nie wyż szej ko niecz no ści, a je dy ną oko licz no ścią ła go dzą cą był fakt po słu -
że nia się atra pą bro ni, ja ką był gra nat ćwi czeb ny 26. Wzbu rzo ny ko re spon dent „Try bu ny
Ludu” pi sał: „W ze zna niach zło żo nych przed są dem i w ostat nim sło wie Per ka szka lo wał
Pol skę i sy tu ację pa nu ją cą w na szym kra ju, pre zen tu jąc tym jed no znacz nie swo je ob li cze
mo ral ne. Twier dził m.in. ob łud nie, że do pie ro w za chod nio nie miec kim aresz cie był trak to -
wa ny jak czło wiek – czuł się i jadł tu le piej niż we wła snym kra ju na wol no ści”27.

Zda niem Per ki je go ży cio we kło po ty roz po czę ły się od po zna nia Co rel la. Prze ko ny wał,
że nie prze ka zał Szwe do wi żad nych in for ma cji mo gą cych szko dzić, co wię cej, miał go
ostrzec przed za in te re so wa niem ze stro ny SB28. Funk cjo na riu sze mie li wy mu szać na Per ce
przyj mo wa nie ko lej nych za dań, a w mo men cie od mo wy do pro wa dzić do zwol nie nia go
z pra cy. Przed wy jaz dem miał zo stać po uczo ny o za gro że niach wy ni ka ją cych z dzia łal no ści
„wro gich wy wia dów” oraz Ko ścio ła ka to lic kie go. Przy znał tak że, że „wy my ślił ja kąś hi sto -
rię”, aby otrzy mać zgo dę na po now ny wy jazd do Szwe cji. Bez po śred nią przy czy ną uciecz -
ki mia ła być oba wa przed kon se kwen cja mi nie uda nej pró by wrę cze nia ła pów ki „prze kup -
nym urzęd ni kom” Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych za po moc w zdo by ciu paszpor tu.
Choć Per ka przy znał, że nie był prze śla do wa ny z po wo dów po li tycz nych, skład sę dziow ski
do strzegł w po sta wie oskar żo ne go „wi docz ną nie chęć do pa nu ją ce go w je go ojczyź nie re -
żi mu i ży cze nie spę dze nia ży cia w więk szej wol no ści”29. Wy ja śnie nia Per ki uzna no jed nak
za nie wia ry god ne, zwra ca jąc uwa gę, że po sia dał do stęp do ma ga zy nu bro ni na le żą ce go do
Li gi Obro ny Kra ju w Ła sku (pra co wał tam wcze śniej ja ko in struk tor na uki jaz dy) oraz pia -
sto wał kie row ni cze sta no wi sko w Ko pal ni Wę gla Bru nat ne go w Beł cha to wie. Po nad to oko -
licz no ścią świad czą cą na je go nie ko rzyść mia ło być po zo sta wie nie w kra ju, w trud nej sy tu -
acji ży cio wej, żo ny i sy na. Osta tecz nie po ry wacz zo stał ska za ny na czte ry la ta wię zie nia,
sę dzia jednocześnie za su ge ro wał, by nie ko rzy stał z przy słu gu ją ce go od wo ła nia, bo mo gło -
by ono do pro wa dzić do otrzy ma nia więk sze go wy ro ku. Szan są dla Per ki mia ło być przed -
ter mi no we zwol nie nie za do bre spra wo wa nie 30.

24 Ibi�dem, No tat ka in for ma cyj na z opra co wa nia pod wzglę dem ewi den cyj no -op er acy jnym i ar chi wal nym
akt spra wy pro wa dzo nej przez Pro ku ra tu rę Wo je wódz ką w Zie lo nej Gó rze prze ciw ko An drze jo wi Per ce, 3 IV
1981 r., k. 1; ibi�dem, Mel du nek Wy dzia łu Śled cze go KW MO w Zie lo nej Gó rze o za koń cze niu po stę po wa nia
prze ciw ko An drze jo wi Per ce, 27 II 1981 r., k. 48.

25 J. Ra sa la, M. Re giel, op.�cit. 
26 Struk tu ra są dow nic twa w RFN skła dała się z czte rech szcze bli: są dów lo kal nych, re gio nal nych, kra jo -

wych są dów ape la cyj nych i Fe de ral ne go Try bu na łu Spra wie dli wo ści. Kra jo we są dy ape la cyj ne były dru gą
instan cją dla spraw roz pa try wa nych przez są dy re gio nal ne, jak rów nież pierw szą in stan cją w spra wach
m.in. oskar żeń o zdra dę sta nu i dzia łal ność sprzecz ną z kon sty tu cją. 

27 Czte�ry�la�ta�wię�zie�nia�dla�po�ry�wa�cza�sa�mo�lo�tu�PLL�«Lot», „Try bu na Lu du”, 10 III 1981.
28 J. Ra sa la, M. Re giel, op.�cit.
29 AIPN Po, 024/578, t. 2, Od bit ka uwie rzy tel nio na wy ro ku 16. Izby Kar nej Są du Kra jo we go w Ber li nie

Za chod nim, 9 III 1981 r., k. 158–160, 167–170.
30 J. Ra sa la, M. Re giel, op.�cit.�
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Przed sta wio na wy żej li nia obro ny przy ję ta w cza sie pro ce su słu ży ła wy da niu jak naj niż -
sze go wy ro ku przez za chod nio ber liń ski są d31. Funk cjo na riu sze SB nie mie li wąt pli wo ści
od no śnie mo ty wa cji kie ru ją cej po stę po wa niem po ry wa cza. Stwier dzo no, że trud no ści fi -
nan so we w Pol sce oraz „prze ko na nie co do moż li wo ści szyb kie go «do ro bie nia się» na Za -
cho dzie” po od by ciu ka ry skło ni ły Per kę do po rwa nia sa mo lo tu 32.

Tym�cza�sem�w Sie�ra�dzu

W związ ku z czy nem Per ki sie radz ka SB za ło ży ła spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia
„Ikar”. Oba wia no się, że ze wzglę du na zna jo mo ści wśród ofi ce rów WP i MO mógł on prze -
ka zać na Za chód uzy ska ne od nich in for ma cje „istot ne dla wro gich wy wia dów”. Plan przed -
się wzięć ope ra cyj nych zo stał opra co wa ny w grud niu 1980 r.33 Do zna jo mych po ry wa cza
za li czo no m.in. funk cjo na riu sza sie radz kiej SB ppor. Woj cie cha Ta bo row skie go
i kpt. Edwar da Ga lic kie go, za stęp cę ko men dan ta KM MO w To ma szo wie Ma zo wiec kim.
Po nad to Per ka „utrzy my wał roz le głe kon tak ty z ofi ce ra mi WP – czł[on ka mi] ko ła ło wiec -
kie go przy Jed no st ce Woj sko wej w Ła sku”34. Ce lem czyn no ści ope ra cyj no -śle dczych by ło
do pro wa dze nie – przy współ dzia ła niu KW MO w Ło dzi i Piotr ko wie Try bu nal skim – „do
ścią gnię cia po ry wa cza do kra ju i po cią gnię cia go do od po wie dzial no ści kar nej”35. Pla no wa -
no (po za koń cze niu pię cio let nie go za ka zu opusz cza nia Ber li na Za chod nie go) zor ga ni zo wa -
nie spo tka nia ucie ki nie ra z ro dzi ną na te ry to rium któ re goś z państw so cja li stycz nych, a na -
stęp nie do pro wa dze nie do aresz to wa nia i roz po czę cie pro ce du ry eks tra dy cyj nej. Naj pierw
na le ża ło unie moż li wić wy jazd do Ber li na Za chod nie go żo ny i sy na po ry wa cza – w tym ce -
lu wy da no za strze że nie wy jaz du za gra ni cę obo wią zu ją ce do li sto pa da 1985 r.36 Już 5 grud -
nia 1980 r. SB prze słu cha ła Ja ni nę Per kę, któ ra mia ła do wie dzieć się od są sia dów o czy nie
mę ża. Z jej ze znań wy ni kało, że w li sto pa dzie 1980 r. Per ka był sfru stro wa ny sy tu acją ży -
cio wą (za cią gnię te po życz ki), jed nak nie po wie dział żo nie o swych pro ble mach. W dniu
1 grud nia wy szedł z do mu, za po wia da jąc po wrót z wy jaz du służ bo we go trzy dni póź nie j37.
Pro wa dzą cy spra wę funk cjo na riu sze SB nie da li wia ry ze zna niom żo ny po ry wa cza, uzna -
jąc, że mu sia ła dzia łać w po ro zu mie niu z mę żem, któ ry chciał spro wa dzić ro dzi nę do RFN.
Za ło żo no jej więc pod słuch te le fo nicz ny 38. Oj ciec po ry wa cza, Ta de usz, miał oświad czyć:
„Po stę po wa niem sy na je stem ogrom nie zdzi wio ny, po nie waż z na tu ry był on czło wie kiem
bar dzo spo koj nym i skry tym, za do wo lo nym z pra cy, nie ma ją cym kło po tów ro dzin nych”39.

W 1983 r. Ja ni na Per ka chcia ła wy je chać do Ber li na Za chod nie go, choć twier dzi ła, że nie
wie rzy ła w za pew nie nia mę ża o przy wią za niu do ro dzi ny. W jed nym z li stów Per ka in for mo -
wał naj bliż szych o po zy tyw nej od po wie dzi za chod nio ber liń skie go Se na tu na proś bę o przed -
ter mi no we zwol nie nie z wię zie nia. Żo na twier dzi ła, że nie po tra fi udzie lić in for ma cji na te -
mat sta tu su praw ne go mę ża w Ber li nie Za chod nim oraz moż li wo ści sko rzy sta nia przez nie go

31 Por. AIPN Po, 024/578, t. 1, No tat ka służ bo wa kpt. Jó ze fa Pcio na, Zie lo na Gó ra, 30 XII 1980 r., k. 46. 
32 AIPN Łd, 055/465, Wnio sek o wsz czę cie SOR „Ikar”, 8 XII 1980 r., b.p.; por. ibi�dem, Wnio sek o za -

koń cze nie SOR „Ikar”, 12 IV 1984 r., b.p.
33 Ibi�dem,  Mel du nek ope ra cyj ny SB KW MO w Sie ra dzu nr 51/80, 8 XII 1980 r., b.p.
34 AIPN Łd, 053/9, t. 1, No tat ka służ bo wa do ty czą ca An drze ja Per ki, 5 XII 1980 r., k. 326; ibi�dem, No tat -

ka urzę do wa mł. chor. Jó ze fa Pil nia ka, 6 XII 1980 r., k. 334.
35 AIPN Łd, 055/465, Wnio sek o wsz czę cie SOR „Ikar”, 8 XII 1980 r., b.p.
36 Ibi�dem, Ana li za ma te ria łów ope ra cyj nych SB KW MO w Sie ra dzu, 31 III 1984 r., b.p.
37 Ibi�dem, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ja ni ny Per ki, Sie radz, 5 XII 1980 r., b.p.
38 Ibi�dem, Ogól na oce na in for ma cji za war tych w SOR „Ikar”, Sie radz, 20 XII 1981 r., b.p.
39 AIPN Po, 024/578, t. 3, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Ta de usza Per ki, Łódź, 6 XII 1980 r., k. 46.
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z azy lu po li tycz ne go lub eko no micz ne go. Prze słu chu ją cy ją funk cjo na riusz od mó wił z ko lei
od po wie dzi na py ta nie do ty czą ce sy tu acji praw nej po ry wa cza w PRL. Ja ni na Per ka za prze -
czy ła, ja ko by jej ce lem był wy jazd na sta łe do Ber li na – chcia ła je dy nie zo ba czyć, w ja kim
po ło że niu znaj du je się jej mąż. Pod kre śli ła tak że, że przed wy jaz dem nie pro wa dził on ni gdy
dzia łal no ści skie ro wa nej prze ciw ko ustro jo wi PRL40. Prze słu chi wa na ja ko świa dek zna jo ma
ro dzi ny Per ków Te re sa Bed nar kie wicz przy zna ła, że po po wro cie ze Szwe cji w 1978 r. „An -
drze jo wi [by ło] tyl ko jed no w gło wie”, po nad to Per ka „twier dził, że w Pol sce nie mo że im
[tj. ro dzi nie] za bez pie czyć ta kie go sty lu ży cia, ja ki by chciał, więc wi dział wyj ście w wy jeź -
dzie za gra ni cę”41. Po now nie po ja wi ła się in for ma cja o wy staw nym try bie ży cia i za cią gnię -
tych po życz kach. W 1984 r. pod ję ta zo sta ła de cy zja o dal szej kon tro li fi gu ran ta i je go ro dzi -
ny. Mia ła być od tąd pro wa dzo na w ra mach spra wy obiek to wej „Za po ra”42.

Na�wol�no�ści

Tym cza sem An drzej Per ka prze by wał w za kła dach kar nych na te re nie Ber li na Za chod -
nie go, po cząt ko wo w osła wio nym wię zie niu Mo abit, na stęp nie w Te gel. W dniu 20 kwiet -
nia 1983 r. 41. Izba Kar na oraz Izba Kar no -E gz ek ucy jna za de cy do wa ły o za wie sze niu ka ry
na trzy la ta – zwol nio ny pod le gał od tąd do zo ro wi po li cyj ne mu w miej scu za miesz ka nia.
Osta tecz nie ka ra zo sta ła uzna na za za li czo ną w ma ju 1986 r.43

Po opusz cze niu wię zie nia po ry wacz trud nił się m.in. stró żo wa niem na zło mo wi sku sa -
mo cho dów i roz no sze niem ga zet. Przez pe wien czas pra co wał rów nież w kon cer nie Sie -
mens. W trak cie kil ku let nie go po by tu w Ber li nie Za chod nim po znał wie le osób na ro do wo -
ści pol skiej, wśród któ rych znaj do wał się nie ja ki An drzej Ra biej – by ły ofi cer po li tycz ny
Woj ska Pol skie go, któ ry po 1945 r. nie po wró cił do Pol ski. Zda niem SB Ra biej „jest zna ny
w świe cie prze stęp czym ja ko sta ry pa ser i ma ją cy zna jo mość z za wo do wy mi mor der ca mi”.
La tem 1987 r. oskar żył on Per kę o kra dzież 30 tys. ma rek, bi żu te rii oraz pró bę otru cia. Do
dzia ła nia przy stą pi ła za chod nio nie miec ka Po li cja Kry mi nal na, któ ra prze słu cha ła Per kę.
Dwa dni póź niej – 1 lip ca – po ry wacz zgło sił się do Pol skiej Mi sji Woj sko wej, gdzie otrzy -
mał pasz port kon su lar ny upraw nia ją cy do po wro tu do kra ju. Opu ścił Ber lin Za chod ni bez
rze czy oso bi stych i pie nię dzy, praw do po dob nie w oba wie przed ze mstą ze stro ny Ra bie ja44.

40 AIPN Łd, 055/465, No tat ka służ bo wa spo rzą dzo na przez Re fe rat Pasz por to wy RUSW w Ła sku, 11 VIII
1983 r., b.p.

41 AIPN Łd, 053/9, t. 1, Pro to kół prze słu cha nia świad ka Te re sy Bed nar kie wicz, 6 XII 1980 r., k. 333.
42 Spra wa obiek to wa „Za po ra” by ła pro wa dzo na przez Wy dział II SB KW MO/WUSW w Ło dzi w la tach

1975–1990 „w związ ku z wy tycz ny mi MSW po le ca ją cy mi ob jąć kontr wy wia dow czą ochro ną jed no stek Woj -
ska Pol skie go na te re nie wo je wódz twa łódz kie go przed pe ne tra cją służb spe cjal nych państw NA TO”. Ibi�dem,
017/2, t. 1 (SO „Za po ra”).

43 AIPN Po, 024/578, t. 1, In for ma cja do ty czą ca do tych cza so wych wy ni ków SOR „West”, Zie lo na Gó ra,
4 IX 1987 r., k. 67; ibi�dem, t. 2, Od bit ka uwie rzy tel nio na po sta no wie nia 41. Izby Kar nej i Izby Kar no -E gz e -
ku cy jnej Są du Kra jo we go w Ber li nie Za chod nim, 11 IV 1983 r., k. 172, 174; ibi�dem, Od bit ka uwie rzy tel nio -
na po sta no wie nia 41. Izby Kar nej Są du Kra jo we go w Ber li nie Za chod nim w po stę po wa niu kar nym prze ciw -
ko An drze jo wi Per ce, 6 V 1986 r., k. 175.

44 Ibi�dem, t. 1, In for ma cja do ty czą ca do tych cza so wych wy ni ków SOR „West”, Zie lo na Gó ra, 4 IX 1987 r.,
k. 69; ibi�dem, Mel du nek do Wy dzia łu In spek cji Biu ra Śled cze go MSW o za koń cze niu po stę po wa nia pro wa -
dzo ne go przez Wy dział III WUSW w Zie lo nej Gó rze, 17 XII 1987 r., k. 74; ibi�dem, t. 2, No tat ka służ bo wa do -
ty czą ca An drze ja Per ki i An drze ja Ra bie ja, Zie lo na Gó ra, 5 VIII 1987 r., k. 51.
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Znów�za�kra�ta�mi

Te go sa me go dnia wie czo rem Per ka zo stał za trzy ma ny na przej ściu gra nicz nym w Ku -
no wi cach, a 3 lip ca osa dzo ny w aresz cie. Wów czas też zo sta ło wzno wio ne śledz two przez
Wy dział Po stę po wa nia Kar ne go Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej w Zie lo nej Gó rze, a Wy dział III
Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Zie lo nej Gó rze wró cił do spra wy ope ra -
cyj ne go roz pra co wa nia „West”, któ rej ce lem by ło usta le nie przy czyn po wro tu Per ki do Pol -
ski i uzy ska nie in for ma cji na te mat je go kon tak tów z oby wa te la mi pol ski mi prze by wa ją cy -
mi cza so wo w Ber li nie Za chod nim. Waż ne by ło rów nież zdo by cie wia do mo ści, „kto i kie dy
do cie rał do An drze ja Per ki z przed sta wi cie li ob cych służb wy wia dow czych, czy by ły po dej -
mo wa ne te go ro dza ju pró by i ja kie by ło za cho wa nie A[ndrze ja] Per ki”45.

W wy ni ku prze pro wa dzo ne go do cho dze nia wska za no kil ka przy czyn ma ją cych wpływ na
pod ję cie przez ucie ki nie ra trud nej de cy zji o po wro cie do kra ju. Per ka stwier dził, że pod czas
po by tu w wię zie niu zro zu miał wa gę po peł nio ne go błę du i „czu je się win nym wszyst kich
następ nych upro wa dzeń sa mo lo tów, gdyż [do ko nu jąc] ja ko je den z pierw szych te go ro dza ju
ak tu po rwa nia, dał przy kład in nym oso bom, że moż na w ten spo sób «ucie kać» za gra ni cę”.
Nie mniej istot ną przy czy ną mia ła być „tę sk no ta za ro dzi ną i po stę pu ją ce na tym tle za ła ma -
nie psy chicz ne” oraz kło po ty zdro wot ne. Jak wnio sko wał pro ku ra tor Sta ni sław Fą fe ra: „Nie
kwe stio nu jąc tych wzglę dów, wy da je się jed nak, że wła ści wym po wo dem je go po wro tu by -
ło oskar że nie go przez jed ne go z miesz kań ców Ber li na Za chod nie go przed po li cją o kra dzież
[…], o czym wspo mniał do pie ro w trak cie jed ne go z ostat nich prze słu chań”46.

Funk cjo na riusz Wy dzia łu Śled cze go zie lo no gór skie go WUSW uznał Per kę za oso bę za -
do wo lo ną z po peł nio ne go czy nu, cze go do wo dem mia ła być ła twość, z ja ką udzie lał wy wia -
dów pra so wych i ra dio wych. Przy kła dem by ła wy emi to wa na 21 wrze śnia 1987 r. przez Pro -
gram III Pol skie go Ra dia au dy cja Wró�cił� po�ry�wacz. Jed no cze śnie za le ca no „dal sze
ope ra cyj ne za in te re so wa nie” oso bą Per ki ze wzglę du na praw do po do bień stwo wej ścia
w kon takt z za gra nicz ny mi służ ba mi spe cjal ny mi 47. 

Dnia 13 grud nia 1987 r. pro ku ra tu ra wo je wódz ka za koń czy ła śledz two, kie ru jąc spra wę
do Są du Re jo no we go w Wolsz ty nie. W to ku pro wa dzo ne go do cho dze nia zo sta ło prze słu -
cha nych 71 świad ków, do ko na no jed ne go prze szu ka nia i czte rech oglę dzin. W ak cie oskar -
że nia zna lazł się za rzut spro wa dze nia „bez po śred nie go nie bez pie czeń stwa ka ta stro fy w ko -
mu ni ka cji po wietrz nej”. Ze zna nia zło ży li m.in. kpt. To masz Hen zel i ste ward Grze gorz
An cy pa. Na le ży pod kre ślić, że w tym cza sie w związ ku z cho ro bą ser ca Per kę prze wie zio -
no z aresz tu w Zie lo nej Gó rze do szpi ta la przy Za kła dzie Kar nym w Po zna niu, a na stęp nie
zmie nio no areszt na do zór MO w Ła sku 48.

45 Ibi�dem, t. 1, Wnio sek o wsz czę cie SOR „West”, Zie lo na Gó ra, 7 VII 1987 r., k. 50; ibi�dem, t. 2, Po sta -
no wie nie o pod ję ciu za wie szo ne go śledz twa przez Wy dział Po stę po wa nia Kar ne go Pro ku ra tu ry Wo je wódz kiej
w Zie lo nej Gó rze, 3 VII 1987 r., k. 6; ibi�dem, No tat ka służ bo wa por. Krzysz to fa Da nie la ka z Wy dzia łu Śled -
cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze, 9 VII 1987 r., k. 23.

46 Ibi�dem, t. 1, No tat ka służ bo wa Wy dzia łu III WUSW w Zie lo nej Gó rze do sze fa Ze spo łu do Zwal cza nia
Ter ro ry zmu De par ta men tu III MSW, 4 VII 1987 r., k. 54; ibi�dem, In for ma cja do ty czą ca do tych cza so wych wy -
ni ków SOR „West”, Zie lo na Gó ra, 4 IX 1987 r., k. 69; ibi�dem, t. 2, Pi smo za stęp cy pro ku ra to ra wo je wódz kie -
go Sta ni sła wa Fą fe ry do De par ta men tu Po stę po wa nia Kar ne go Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej w War sza wie, Zie lo na
Gó ra, 5 VIII 1987 r., k. 46. 

47 Ibi�dem, No tat ka służ bo wa por. Krzysz to fa Da nie la ka z Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze,
22 IX 1987 r., k. 59; ibi�dem, In for ma cja por. Krzysz to fa Da nie la ka do ty czą ca An drze ja Per ki, 12 I 1988 r.,
k. 181.

48 Ibi�dem, t. 1, Mel du nek do Wy dzia łu In spek cji Biu ra Śled cze go MSW o za koń cze niu po stę po wa nia pro -
wa dzo ne go przez Wy dział III WUSW w Zie lo nej Gó rze, 17 XII 1987 r., k. 73; ibi�dem, t. 2, Akt oskar że nia 
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…i�przed�są�dem

Osta tecz nie pro ces An drze ja Per ki od był się przed Są dem Re jo no wym dla m.st. War sza -
wy, a roz pra wy z 13 wrze śnia i 11 paź dzier ni ka „po twier dzi ły usta le nia śledz twa”. Per ka ze -
znał, że do de cy zji o upro wa dze niu sa mo lo tu mia ła przy czy nić się sy tu acja po li tycz na pa -
nu ją ca w Pol sce w 1980 r. Oświad czył: „Z uwa gi na kon tak ty to wa rzy skie z MO by łem
pod pad nię ty. Tra to wa no mnie ja ko «wtycz kę» MO”. Po nad to de cy du ją ce zna cze nie mia ły
pro ble my ze zna le zie niem pra cy oraz od rzu ce nie „bez uza sad nie nia” ko lej nych próśb
o przy zna nie pasz por tu 49. Dnia 11 paź dzier ni ka 1988 r. sąd uznał oskar żo ne go win nym za -
rzu ca nych czy nów, ska zu jąc go na trzy la ta po zba wie nia wol no ści. Jed no cze śnie na po czet
ka ry za li czo no okres spę dzo ny w za chod nio ber liń skich za kła dach kar nych oraz aresz cie
śled czym w Zie lo nej Gó rze. Jed nym z ar gu men tów są du ogra ni cza ją cym wy miar ka ry z pię -
ciu do trzech lat był zły stan zdro wia Per ki 50.

Ku rio zal nie, w ze sta wie niu z pre zen to wa ny mi wy żej ma te ria ła mi SB, brzmi uza sad nie -
nie wy ro ku: „Po wyj ściu na wol ność pod jął sta ra nia zmie rza ją ce do po wro tu do kra ju, co
uznać na le ży za po zy tyw ny ob jaw prze mia ny, ja ki na stą pił u oskar żo ne go”. Wy ro ku nie po -
da no do pu blicz nej wia do mo ści, gdyż je go ogło sze nie mo gło by za chę cić ewen tu al nych na -
śla dow ców Per ki do pod ję cia po dob nych dzia ła ń51.

Ucie ki nier na pod sta wie upra wo moc nio ne go 28 paź dzier ni ka 1988 r. wy ro ku zo stał
obcią żo ny kosz ta mi po stę po wa nia są do we go i opła tą są do wą. Z ko lei w mar cu na stęp ne go
roku sąd zde cy do wał o uchy le niu środ ka za po bie gaw cze go w po sta ci do zo ru MO, o czym
nie zwłocz nie po wia do mie ni zo sta li: oskar żo ny i je go obroń ca oraz Dziel ni co wy Urząd
Spraw We wnętrz nych Łódź -P ol esi e52.

* * *

W ta ki spo sób za koń czy ła się spra wa An drze ja Per ki, któ re go lo sy mo gły by po słu żyć ja -
ko go to wy sce na riusz fil mu sen sa cyj ne go. Nie wpi sał się on w ża den spo sób do pan te onu
nie zna nych czy też za po mnia nych bo ha te rów, nie mniej jed nak je go uciecz ka z kra ju i dal -
sze pe ry pe tie są cie ka wą ilu stra cją sy tu acji pa nu ją cej w PRL w la tach osiem dzie sią tych.

prze ciw ko An drze jo wi Per ce, Zie lo na Gó ra, 10 XII 1987 r., k. 131, 136; ibi�dem, No tat ka służ bo wa por.
Krzysz to fa Da nie la ka (Wy dział Śled czy WUSW w Zie lo nej Gó rze), 11 XII 1987 r., k. 128; ibi�dem, Mel du nek
Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze o zmia nie środ ka za po bie gaw cze go przez Sąd Re jo no wy
w Wolsz ty nie, 23 XII 1987 r., k. 152. 

49 AIPN, 573/143, t. 1, Pro to kół roz pra wy głów nej przed Wy dzia łem V Kar nym Są du Re jo no we go dla
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, 13 IX 1988 r., k. 25–26.

50 AIPN Po, 024/578, t. 2, Mel du nek Wy dzia łu Śled cze go WUSW w Zie lo nej Gó rze dla Wy dzia łu In spek -
cji Biu ra Śled cze go MSW o wy ro ku Są du I in stan cji, 24 XI 1988 r., k. 195. 

51 AIPN, 573/143, t. 1, Wy rok Są du Re jo no we go dla Mia sta Sto łecz ne go War sza wy – Wy dział V Kar ny,
11 X 1988 r., k. 63–64. 

52 Ibi�dem, Za rzą dze nie Są du Re jo no we go dla Mia sta Sto łecz ne go War sza wy wy ko na nia wy ro ku od no śnie
ska za ne go An drze ja Sta ni sła wa Per ki, 14 XII 1988 r., k. 75; ibi�dem, Po sta no wie nie Są du Re jo no we go dla Mia -
sta Sto łecz ne go War sza wy Wy dział V Kar ny, 14 III 1989 r., k. 80.
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