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Katedra Medycyny Sàdowej Uniwersytetu Jagielloƒskiego zosta∏a powo∏ana
w 1804 r. i niedawno obchodzi∏a dwustulecie istnienia. Oprócz dzia∏alnoÊci dy-
daktycznej w ramach Wydzia∏u Lekarskiego pracownicy naukowi katedry wyda-
wali ekspertyzy dla organów wymiaru sprawiedliwoÊci, najcz´Êciej w zakresie
przyczyn Êmierci i uszczerbku na zdrowiu. Obecnie w Zak∏adzie Medycyny Sà-
dowej znajduje si´ niemal pe∏ny zbiór protoko∏ów wszystkich sekcji zw∏ok wy-
konanych od 1877 r. Opisy Êmierci zawarte w przeglàdanych kolejno protoko-
∏ach uk∏adajà si´ w niezwyk∏y zapis historii miasta. W Zak∏adzie badano ofiary
I wojny Êwiatowej, walki o niepodleg∏oÊç i rozruchów Wielkiego Kryzysu. 

Najbardziej wstrzàsajàce sà protoko∏y sekcyjne z lat okupacji. Do Zak∏adu,
którym kierowa∏ narzucony przez hitlerowskà administracj´ dr Werner Beck,
przywo˝ono zw∏oki torturowanych wi´êniów, ofiar ulicznych egzekucji, ucieki-
nierów z obozów pracy i ofiar likwidacji getta. Personel Zak∏adu, pracujàc w at-
mosferze terroru i zagro˝enia ze strony psychopatycznego dr. Becka, musia∏ co-
dziennie wykonywaç po kilkanaÊcie sekcji zw∏ok ofiar egzekucji. W Zak∏adzie
pracowali wówczas doc. Jan Olbrycht, dr Marian Wodziƒski, dr Boles∏aw Popiel-
ski – póêniejszy kierownik Zak∏adu Medycyny Sàdowej we Wroc∏awiu – i dr Ma-
ria Byrdy, póêniejsza kierownik Zak∏adu w Bia∏ymstoku (m.in. wydawa∏a opini´
o przyczynach Êmierci ks. Jerzego Popie∏uszki)1. W 1943 r. przedwojenny kie-
rownik Zak∏adu Jan Olbrycht zosta∏ aresztowany, a wczeÊniej w wyniku akcji
Sonderaktion Krakau do obozu koncentracyjnego trafi∏ jego emerytowany po-
przednik prof. Leon Wachholz. Bogaty materia∏ archiwalny z okresu wojny nie
by∏ dotychczas szerzej publikowany. W tym okresie Zak∏ad by∏ jedynà instytucjà
wykonujàcà sekcje sàdowo-lekarskie, archiwum z tego okresu jest jednak niepe∏-
ne, gdy˝ niemiecki kierownik Zak∏adu, uciekajàc przed zbli˝ajàcym si´ frontem,
zabra∏ protoko∏y kilkudziesi´ciu wykonanych przez siebie sekcji.
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1 M. Byrdy, Zak∏ad Medycyny Sàdowej w Krakowie i jego Kierownik prof. Jan Olbrycht – osobiste
wspomnienia z odleg∏ych lat 1936–1954, „Archiwum Medycyny Sàdowej i Kryminologii” 1987,
nr 4, s. 233–239. Dopiero po wydrukowaniu artyku∏u cenzor zauwa˝y∏ wzmiank´ o udziale dr. Wo-
dziƒskiego w pierwszej ekshumacji katyƒskiej; wszystkie numery zosta∏y rozci´te, a na miejsce usu-
ni´tej kartki wklejono nowà, zmienionà.
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Z historycznego punktu widzenia zdecydowanie najciekawszym materia∏em
sà protoko∏y sekcji pochodzàce z pierwszych kilku lat po zakoƒczeniu II wojny
Êwiatowej. Przez wiele lat okolicznoÊci nie sprzyja∏y publikacji tego materia∏u,
w zwiàzku z czym jest on zupe∏nie nieznany, chocia˝ zawiera wiele interesujàcych
informacji, a tak˝e daje wyobra˝enie o atmosferze tamtego okresu. W Zak∏adzie
pracowali wówczas ci sami lekarze co w czasie wojny, ponadto przyby∏o kilkoro
m∏odych adeptów. Z przedwojennego sk∏adu uby∏ dr Wodziƒski, który bra∏ udzia∏
w badaniu grobów katyƒskich i z tego powodu by∏ potem Êcigany przez w∏adze
komunistyczne2. W kilka miesi´cy po wyzwoleniu powróci∏ z obozu koncentra-
cyjnego doc. Olbrycht i objà∏ kierownictwo Zak∏adu. 

W omawianym okresie w krakowskim Zak∏adzie Medycyny Sàdowej sekcjo-
nowane by∏y wszystkie ofiary zabójstw, samobójstw i wypadków z terenu Krako-
wa. Trafia∏y tam ponadto wszystkie ofiary zabójstw z powiatu krakowskiego oraz
sporadycznie z powiatów sàsiednich – chrzanowskiego, wadowickiego, myÊle-
nickiego, miechowskiego, bocheƒskiego i nowosàdeckiego. W samym Krakowie
nie by∏o wówczas innej instytucji przeprowadzajàcej sàdowo-lekarskie sekcje
zw∏ok, natomiast poza Krakowem sekcje takie sporadycznie wykonywali lekarze
patolodzy zatrudnieni w szpitalach powiatowych.

W okresie obj´tym zakreÊlonymi ramami czasowymi sekcje zw∏ok zarzàdzane
by∏y przez prokuratury (cywilnà i wojskowà), sàdy grodzkie i Urzàd Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego. By∏y to tzw. sekcje sàdowe (okreÊlenie funkcjonujàce od okresu
mi´dzywojennego), których protoko∏y oprawiano w osobne tomy. Druga znacznie
wi´ksza grupa to sekcje policyjno-sanitarne. Trafia∏y na nie zw∏oki kierowane
przez lekarzy pogotowia ratunkowego, którzy po przybyciu do stwierdzenia zgo-
nu wysuwali podejrzenie Êmierci nienaturalnej. Na sekcje sanitarne kierowali tak-
˝e lekarze prowadzàcy praktyki indywidualne, do których rodziny zmar∏ych zg∏a-
sza∏y si´ po kart´ zgonu – dokument niezb´dny do przeprowadzenia formalnoÊci
pogrzebowych. DoÊç du˝à liczb´ zw∏ok kierowa∏y do Zak∏adu szpitale.

Sekcja policyjno-sanitarna nie ró˝ni∏a si´ swym zakresem od sekcji sàdowej,
ró˝nica mi´dzy nimi ogranicza∏a si´ g∏ównie do osoby p∏atnika: za sekcje sàdo-
we p∏aci∏ organ zlecajàcy, a sekcje policyjne wykonywane by∏y w ramach etatu,
ponadto w sekcji policyjnej nie formu∏owano koƒcowej opinii, zamieszczajàc je-
dynie rozpoznanie posekcyjne. Dzi´ki temu systemowi przeglàd zbrodni pope∏-
nionych w Krakowie i w jego okolicy jest stosunkowo pe∏ny. Nawet je˝eli ów-
czesne organy Êcigania nie by∏y zainteresowane badaniem poÊmiertnym, zw∏oki
i tak trafia∏y na sekcj´. Mechanizm kierowania zw∏ok do Zak∏adu by∏ przez dzie-
siàtki lat tak „zautomatyzowany”, ˝e zw∏oki kierowano na sekcj´ nawet w cza-
sach, kiedy poprzednia w∏adza ju˝ przesta∏a dzia∏aç, a nowa jeszcze nie zacz´∏a.
Jednà z pierwszych sekcji po wyzwoleniu Krakowa wykonano na zw∏okach pó∏-
anonimowej ofiary urazu g∏owy. Jej cia∏o podrzucono nocà pod bram´ Zak∏adu,
z przyczepionà do ubrania kartkà z nazwiskiem. 

Na pytanie, czy zbiór archiwalny Zak∏adu obejmuje wszystkie zbrodnie pope∏-
nione w rejonie Krakowa, nale˝y jednak udzieliç odpowiedzi przeczàcej. Wskazu-
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2 E. Baran, Udzia∏ polskich medyków sàdowych w sprawie katyƒskiej, „Archiwum Medycyny Sà-
dowej i Kryminologii” 1991, nr 3, s. 193–200; S.M. Jankowski, R. Kotarba, Literaci a sprawa ka-
tyƒska, Kraków 2003. 
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jà na to przypadki Êmierci osób znanych z piÊmiennictwa dotyczàcego walk komu-
nistycznej w∏adzy z niepodleg∏oÊciowym podziemiem, których nazwiska nie poja-
wiajà si´ w zak∏adowym archiwum. Z kolei w zbiorze znajduje si´ ogromna liczba
nieznanych powszechnie protoko∏ów sekcji zw∏ok, w tym osób, które poleg∏y z ràk
przedstawicieli ówczesnej w∏adzy, a o których nie piszà ˝adne inne êród∏a. 

Przeciwko tezie o kompletnoÊci zbioru najdobitniej przemawia fakt, ˝e na sek-
cj´ nie trafi∏y zw∏oki Józefa Kurasia „Ognia”, chocia˝, jak ustalono, jego cia∏o znaj-
dowa∏o si´ w Krakowie. Wydaje si´, ˝e osoba „Ognia” traktowana by∏a nawet po
Êmierci w sposób szczególny, stàd nietypowe post´powanie z jego zw∏okami. Nale-
˝y w tym miejscu zaprzeczyç pojawiajàcym w niektórych publikacjach sugestiom, ̋ e
cia∏o Józefa Kurasia trafi∏o jednak do Zak∏adu. W okresie po 22 lutego 1947 r.
(dzieƒ Êmierci „Ognia”) najbli˝szy przypadek postrza∏u badano dopiero 7 marca
i by∏y to zw∏oki Êwie˝e. Z dni nast´pujàcych bezpoÊrednio po dacie Êmierci „Ognia”
mamy wiele protoko∏ów sekcji, ˝adne ze zw∏ok nie nosi∏y jednak Êladów postrza∏u.

OczywiÊcie mo˝na postawiç zarzut (który przewija∏ si´ ju˝ w publikacjach)
ukrywania prawdy. W ten sposób przechodzimy do kwestii wiarygodnoÊci mate-
ria∏u archiwalnego krakowskiego Zak∏adu Medycyny Sàdowej. Przy takim syste-
mie pracy, jaki obowiàzuje w Zak∏adzie ju˝ od co najmniej 1914 r., nie da si´ za-
fa∏szowaç wyników sekcji w sposób niezauwa˝alny dla otoczenia. Z ka˝dymi
zw∏okami trafiajàcymi do Zak∏adu styka si´ od kilku do kilkunastu osób: pra-
cownicy przyjmujàcy je i transportujàcy na sal´ sekcyjnà, laborant pomagajàcy
przy sekcji, lekarze, którzy przeprowadzajà badanie poÊmiertne, studenci medy-
cyny, pracownicy zak∏adowych laboratoriów, lekarze ze szpitali zwyczajowo asy-
stujàcy przy sekcjach skierowanych przez siebie zw∏ok. W gronie kilkudziesi´ciu
osób personelu ró˝nego stopnia ˝adnych zw∏ok nie da∏oby si´ „przemyciç” na
sekcj´ drogà nieoficjalnà. Nigdy, nawet w czasie okupacji hitlerowskiej, nie by∏o
praktyki robienia tajnych sekcji, na które wst´p by∏by dla cz´Êci pracowników
ograniczony. Nawet z sekcji przeprowadzonych przez niemieckiego administra-
tora dr. Becka ówczesnemu personelowi Zak∏adu uda∏o si´ odtworzyç niektóre
szczegó∏y. Nigdy zresztà Zak∏adowi nie zarzucano zafa∏szowania samych wyni-
ków sekcji, a co najwy˝ej ich niew∏aÊciwà interpretacj´. 

W latach 1945–1947 w Zak∏adzie Medycyny Sàdowej w Krakowie przepro-
wadzono prawie 2 tys. sekcji zw∏ok. Wi´kszoÊç obejmowa∏a, tak jak dzisiaj, przy-
padki naturalnej Êmierci z przyczyn chorobowych; sekcje wykonywano tylko
dlatego, ˝e nieznana by∏a przyczyna zgonu. Najcz´Êciej spotykanym wywiadem
wpisanym do protoko∏u sekcji jest informacja „zmar∏ bez opieki lekarza”, co
oznacza, ˝e nie istniejà dane wskazujàce na Êmierç z przyczyn chorobowych.
U ogromnej wi´kszoÊci tak skierowanych osób powodem zgonu okazywa∏y si´
jednak naturalne zmiany chorobowe, które toczàc si´ skrycie, doprowadzajà do
niespodziewanej dla otoczenia Êmierci. 

Uwag´ zwraca szokujàca dzisiaj liczba porzuconych noworodków, czyli de
facto dzieciobójstw. Obecnie w ciàgu roku mamy kilka tego typu przypadków,
podczas gdy w tamtym okresie badano ich rocznie kilkadziesiàt. Stosunkowo du-
˝a jest grupa wypadków komunikacyjnych, które wtedy okreÊlano katastrofami
drogowymi, najcz´Êciej z kategorii potràcenia pieszego przez pojazd. Podobna do
dzisiejszej jest natomiast liczba samobójstw, przy czym w przeciwieƒstwie do cza-
sów pokoju, kiedy jako metoda odebrania sobie ˝ycia przewa˝a powieszenie,
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w tamtym okresie dominowa∏ postrza∏ z broni palnej. Sporadycznie pojawiajà si´
niespotykane ju˝ dzisiaj okolicznoÊci Êmierci, np. zbiorowe zaczadzenia ca∏ej ro-
dziny mieszkajàcej w jednym domu, oparzenia od wybuchu lampy naftowej,
a tak˝e Êmierç wskutek tyfusu, dyzenterii czy zgorzeli gazowej. 

Przeglàd protoko∏ów sekcyjnych z kilku pierwszych miesi´cy 1945 r. dostar-
cza ciekawych informacji o codziennoÊci w tym burzliwym okresie. 2 stycznia wy-
konano sekcj´ zw∏ok noworodka skierowanych ze szpitala Êw. ¸azarza z informa-
cjà: „Matka noworodka zosta∏a raniona od∏amkami pocisku w czasie walk
powietrznych nad Krakowem, wykonano ekstyrpacj´ macicy wraz z nie˝yjàcym
dzieckiem”. Sekcje w tym okresie zleca∏y jeszcze w∏adze okupacyjne, skierowano
np. zw∏oki ˝o∏nierza niemieckiego zastrzelonego przez SS z powodu odmowy wy-
konania rozkazu. W Krakowie stacjonowa∏y wtedy oddzia∏y Legionów Wschod-
nich, z∏o˝one m.in. z Azjatów, którzy zapadli w pami´ç mieszkaƒców miasta jako
„Mongo∏owie”; w Zak∏adzie sekcjonowano m.in. Janin´ Zakrzewskà „zamordo-
wanà przez Mongo∏ów w czasie napadu rabunkowego”. 10 stycznia dostarczono
na sekcj´ zw∏oki Stefana Andrzejewskiego, kaprala policji zastrzelonego z wyro-
ku podziemia, przy czym informacja ta pochodzi ju˝ z okresu po wyzwoleniu,
a udzieli∏ jej Edward Kupiec, który, jak odnotowano, „by∏ przez denata areszto-
wany i osadzony w wi´zieniu na Montelupich”. 16 stycznia w Zak∏adzie sekcjo-
nowano pi´ciu Niemców i dwóch Polaków, którzy ponieÊli Êmierç „przy wybuchu
miny zak∏adanej przez wojsko przy ul. Józefa 19”. By∏y to ostatnie sekcje wyko-
nane przed wyzwoleniem, kiedy front zbli˝a∏ si´ ju˝ do miasta. Zdobycie Krako-
wa nie przebieg∏o bez ofiar, jak to opisywano w relacjach z okresu PRL. Po wzno-
wieniu dzia∏alnoÊci Zak∏adu sekcjonowano dwie osoby, które ponios∏y Êmierç
18 stycznia „od pocisku dzia∏owego na ul. Warszawskiej”. Ofiar walk toczonych
w tym dniu by∏o oczywiÊcie wi´cej, ich cia∏a nie trafi∏y jednak na sekcj´. 

Po 31 stycznia, kiedy Zak∏ad wznowi∏ dzia∏alnoÊç, z protoko∏ów sekcyjnych
zaczyna wyzieraç nowa rzeczywistoÊç. Skoƒczy∏y si´ masowe egzekucje, pojawi∏y
si´ nowe, niespotykane wczeÊniej skierowania. Na sekcj´ przywo˝ono np. cia∏a
osób o ˝ydowskich nazwiskach, które zmar∏y z wycieƒczenia po powrocie z obo-
zów koncentracyjnych. W okresie tu˝ po wyzwoleniu dwukrotnie do Zak∏adu tra-
fi∏y zw∏oki ofiar masowych zatruç alkoholem metylowym, wyszabrowanym praw-
dopodobnie z niemieckich magazynów; raz by∏o to trzech Rosjan, a w kilka dni
póêniej czterech Polaków, w tym milicjant i dwóch ˝o∏nierzy. 19 lutego w zak∏a-
dzie badano cia∏o Eustachio Noviello, jeƒca, który „czekajàc wraz z innymi jeƒca-
mi na wydanie zupy, zosta∏ postrzelony przypadkowo przez przechodzàcych
dwóch ˝o∏nierzy polskich”. 3 czerwca zginà∏ Cyryl Tarnowski „zastrzelony przez
wójta gromady Zielonki, który zgodnie z poleceniem kierownika placówki
NKWD, i˝ ma doprowadziç do tej˝e placówki wszystkie osoby pochodzàce z te-
renów na wschód od Bugu i podejrzanie zaanga˝owane, doprowadza∏ go tam”.
Kiedy doprowadzany zaczà∏ uciekaç, wójt wyrwa∏ karabin towarzyszàcemu mili-
cjantowi, strzeli∏ czterokrotnie do uciekajàcego, trafiajàc go w g∏ow´. 1 marca
1945 r. do Zak∏adu dostarczono cia∏a oÊmiorga m´˝czyzn i kobiet, którzy zgin´-
li pod gruzami ¸aêni Ludowej przy ul. Karmelickiej 49. Zw∏oki zosta∏y skierowa-
ne jako ofiary bombardowania lotniczego, co jest o tyle dziwne, ˝e front przesu-
nà∏ si´ ju˝ daleko na zachód i chocia˝ nocami ciàgle obowiàzywa∏o zaciemnienie,
to jednak naloty ju˝ si´ nie zdarza∏y. Z ciekawszych spraw wymieniç jeszcze nale-
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˝y ofiary iÊcie szekspirowskiej tragedii, jaka rozegra∏a si´ na bulwarach nadwiÊlaƒ-
skich przy ulicy KoÊciuszki. Chorà˝y Wojska Polskiego zastrzeli∏ wówczas porucz-
nika Armii Czerwonej, nast´pnie m∏odà kobiet´, po czym pope∏ni∏ samobójstwo.
Z zachowanego pisma Wojskowej Prokuratury Korpusu Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego wynika, ˝e zabójstwa dokonano „na tle zazdroÊci”.

Tragicznym nast´pstwem zakoƒczonych dzia∏aƒ wojennych by∏y wypadki
dzieci z niewypa∏ami i bronià palnà. Tylko od marca do paêdziernika 1945 r.
wskutek zabawy z niewypa∏ami w Krakowie zgin´∏o trzydzieÊcioro dzieci w wie-
ku od 4 do 16 lat, czasem po kilkoro naraz. Najcz´Êciej spotykany wywiad to
„zginà∏ przy rozbieraniu granatu” czy „zastrzelony przypadkowo przez rówieÊni-
ka”. Dzieci gin´∏y nie tylko wskutek w∏asnej beztroski. Dwunastoletnia Ania Gu-
zik zgin´∏a „postrzelona przypadkowo podczas poÊcigu MO za uciekajàcym
przest´pcà”, a jej rówieÊnica Marysia Snopkowska „sprzedawa∏a papierosy na
Rynku G∏ównym, w pewnym momencie podesz∏a do wózka z lodami i w tej
chwili zosta∏a zastrzelona. Prawdopodobnie strzelano do porucznika milicji, któ-
ry sta∏ ko∏o niej”.

Przy analizowaniu przyczyn zgonów osób kierowanych na sekcj´ od razu rzu-
ca si´ w oczy ogromna liczba zabójstw czy te˝, okreÊlajàc to precyzyjniej, przy-
padków Êmierci zadanej obcà r´kà. Obecnie w krakowskim Zak∏adzie Medycy-
ny Sàdowej badamy rocznie 20–30 ofiar zabójstw z Krakowa, podobnie by∏o
w okresie mi´dzywojennym. Tymczasem w roku 1945 do Zak∏adu trafi∏y zw∏o-
ki niemal dwustu osób zabitych w sposób mniej lub bardziej umyÊlny. Oprócz
walk toczàcych si´ mi´dzy ówczesnà w∏adzà a zbrojnym podziemiem odpowiada
za to zdziczenie obyczajów spowodowane wojnà, ∏atwoÊç w si´ganiu po broƒ
przy rozstrzyganiu sporów i ochronie w∏asnoÊci, a tak˝e pospolity bandytyzm,
kwitnàcy wobec s∏aboÊci nowej w∏adzy. W ciàgu trzech lat powojennych w Za-
k∏adzie badano 290 osób zabitych postrza∏em z broni palnej: 160 w 1945 r.,
dziewi´çdziesiàt w 1946 r. i czterdzieÊci w 1947 r. Rok 1948 przyniós∏ ju˝ tylko
kilkanaÊcie zabójstw dokonanych z u˝yciem broni palnej, a w kolejnych latach
postrzelenie staje si´ rzadkoÊcià. Rzadko u˝ywano do zabójstwa innych narz´dzi.
W 1945 r. Êmierç wskutek pchni´cia no˝em, uderzenia siekierà, pobicia lub udu-
szenia ponios∏o tylko osiemnaÊcie osób (w tym cztery osoby pobite przez mili-
cjantów i trzy przez ˝o∏nierzy radzieckich, omówione poni˝ej). Nawet w przy-
padkach okreÊlanych w dzisiejszych statystykach jako zabójstwa na tle
nieporozumieƒ rodzinnych sprawcy najcz´Êciej u˝ywali broni palnej, a raz do
izby, w której przebywa∏a krewna sprawcy, wrzucono granat. 

W wi´kszoÊci przypadków na podstawie danych zawartych w materiale archi-
walnym krakowskiego Zak∏adu Medycyny Sàdowej nie udaje si´ okreÊliç, czy
mamy do czynienia z ofiarà dzia∏aƒ partyzanckich czy bandyckiego napadu,
zw∏aszcza ˝e w skierowaniach u˝ywano zazwyczaj s∏owa „bandyta” na okreÊle-
nie partyzanta. Bardzo cz´sto informacja ogranicza si´ tylko do podania miejsca
zbrodni, a czasem, w przypadku osób kierowanych przez szpitale, nie ma nawet
tego. W ogromnej wi´kszoÊci przypadków dysponujemy jednak nazwiskiem ofia-
ry, co w po∏àczeniu z informacjami z innych êróde∏ pozwala na ustalenie okolicz-
noÊci Êmierci wielu ofiar walki politycznej. 

WÊród protoko∏ów sekcyjnych z omawianego okresu znajdujemy kilka doty-
czàcych osób powszechnie znanych. 21 kwietnia 1945 r. do Zak∏adu skierowano
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zw∏oki Stanis∏awa Zi´by, pomocnika handlowego „zastrzelonego na Plantach
w okolicy Poczty G∏ównej przez organa Wojewódzkiego Urz´du Bezpieczeƒstwa
Publicznego”. W protokole sekcji widnieje ju˝ nazwisko: Narcyz Wiatr Zawojny
(w∏aÊc. Narcyz Wiatr „Zawojna”). Badanie zw∏ok komendanta Okr´gu VI Batalio-
nów Ch∏opskich wykaza∏o postrza∏ w plecy, a zachowany protokó∏ sekcji sta∏ si´ po
latach podstawà opinii rekonstrukcyjnej opracowanej przez bieg∏ego z naszego Za-
k∏adu, Zbigniewa Lisowskiego, na potrzeby Êledztwa prowadzonego przez Komi-
sj´ Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w latach dziewi´çdziesiàtych. 

Pod numerem 682/45 znajdujemy protokó∏ sekcji Ró˝y Berger, zamieszka∏ej
na krakowskim Kazimierzu, zmar∏ej wskutek postrza∏u w czasie rozruchów anty-
˝ydowskich 11 sierpnia 1945 r. W skierowaniu odnotowano, ˝e „kilku osob-
ników w ubraniach cywilnych i mundurach wojskowych usi∏owa∏o w∏amaç si´
do mieszkania; jeden ze sprawców odda∏ jeden strza∏ przez zamkni´te drzwi”.
U˝y∏ on broni d∏ugiej, na co wskazuje rozleg∏oÊç obra˝eƒ stwierdzonych u zmar-
∏ej; cia∏o zosta∏o przebite na wylot nie tylko przez sam pocisk, ale tak˝e przez sta-
lowe i mosi´˝ne od∏amki pochodzàce z rozbitego strza∏em zamka. Autorce naj-
obszerniejszej relacji z tamtych zajÊç3 nie uda∏o si´ dotrzeç do akt sprawy tej
Êmierci, cytuje jedynie informacje prasowe, m.in. o tym, ˝e zmar∏a na krótko
przed 11 sierpnia wróci∏a z obozu koncentracyjnego. Informacja ta mo˝e pocho-
dziç z sekcji, w której protokole opisano na przedramieniu zmar∏ej tatua˝ z nu-
merem 89 785. Âledztwo prowadzone by∏o pod sygnaturà Kps 1108/45.

Pod datà 30 marca 1946 r. w zbiorze protoko∏ów znajduje si´ protokó∏ sek-
cji Romana Martiniego, prokuratora Êledczego zamordowanego w tajemniczych
okolicznoÊciach. Roman Martini prowadzi∏ w Krakowie Êledztwo w sprawie Ka-
tynia i przez pewien czas by∏ postrzegany jako bohater zabity, by nie ujawni∏
prawdy o radzieckiej zbrodni. Dopiero znalezienie akt tamtego Êledztwa wyka-
za∏o, ˝e Roman Martini pracowa∏ nad udowodnieniem, ˝e zbrodni w Katyniu
dokonali Niemcy4. Jego zabójstwo mia∏o charakter czysto kryminalny i zosta∏o
pope∏nione przez dwoje m∏odych ludzi z jego najbli˝szego otoczenia, w sposób
brutalny i prymitywny5. Sekcja zw∏ok wykaza∏a dwanaÊcie ran t∏uczono-mia˝-
d˝onych g∏owy zadanych kluczem monterskim oraz cztery rany k∏ute szyi i klat-
ki piersiowej. O wadze tej sprawy dla ówczesnej w∏adzy najlepiej Êwiadczy fakt,
˝e przy sekcji by∏o obecnych a˝ trzech prokuratorów Sàdu Specjalnego Karnego. 

Ciekawa informacja widnieje w protokole sekcji zw∏ok Stanis∏awa Grzyba,
wy∏owionych z Wis∏y 5 listopada 1945 r. z obra˝eniami na skutek pobicia. Do
protoko∏u sekcji do∏àczono opini´ uzupe∏niajàcà dla sàdu z 1953 r., sporzàdzo-
nà przez prof. Jana Olbrychta. Z odezwy sàdu wynika, ˝e oskar˝onym w tej spra-
wie by∏ m.in. Edward Czarnecki, a to samo imi´ i nazwisko nosi∏ jeden z organi-
zatorów wielkiej ucieczki z wi´zienia Êw. Micha∏a6. Je˝eli jest to ta sama osoba,
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3 A. Cichopek, Pogrom ˚ydów w Krakowie 11 sierpnia 1945, Warszawa 2000.
4 S.M. Jankowski, R. Kotarba, Literaci...
5 J. Bratko, Dlaczego zginà∏eÊ prokuratorze, Kraków 1998.
6 M. Korkuç, Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y partyzanckie w Krakowskiem (1944–1947). Zostaƒcie
wierni tylko Polsce..., Kraków 2002, s. 420; Z. Zblewski, Mi´dzy wolnà Polskà a siedemnastà repu-
blikà. Z dziejów oporu spo∏ecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1957,
Kraków 1998, s. 197.
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oznacza to, ˝e po siedmioletnim ukrywaniu si´ zosta∏ powtórnie uj´ty. Zachowa-
nie opinii aktowej, czyli wydanej na podstawie akt sprawy, pochodzàcej z tamte-
go okresu jest rzadkoÊcià. O ile od 1877 r. protoko∏y sekcyjne sporzàdzano
w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawa∏ w Zak∏adzie, o tyle opinie
aktowe a˝ do lat szeÊçdziesiàtych XX w. pisano tylko w jednym egzemplarzu,
który wysy∏ano do zleceniodawcy. 

Historycy cz´sto wspominajà o du˝ej liczbie ofiar cywilnych stacjonujàcej
w kraju Armii Czerwonej. Przytaczane sà jednak tylko pojedyncze opisy zabójstw,
rabunków i gwa∏tów, bez okreÊlenia rzeczywistych rozmiarów tego zjawiska7. 

W ciàgu roku od wkroczenia Armii Czerwonej do Krakowa w tamtejszym Za-
k∏adzie Medycyny Sàdowej sekcjonowano zw∏oki 25 osób skierowanych z infor-
macjà o zabiciu przez ˝o∏nierzy radzieckich. Najcz´Êciej jest to lakoniczny zapis
– „zastrzelony przez sowieckiego ˝o∏nierza”. W pojedynczych przypadkach mo˝-
na domyÊlaç si´, ˝e strzelano do osoby podejrzewanej o prób´ kradzie˝y, np. „za-
strzelony na rampie kolejowej” albo „postrzelony przez wartownika”, wi´kszoÊç
stanowià jednak ofiary napadów rabunkowych czerwonoarmistów. I tak czytamy
w wywiadach: Szymon Piekarczyk – „zastrzelony w nocy przez ˝o∏nierzy sowiec-
kich na ul. Prandoty”8; Bronis∏aw Tokarz – „pobity przez ˝o∏nierzy sowieckich,
którzy napadli na dom rodziców w celu rabunkowym”; Zdzis∏aw Walczyk – „za-
mordowany przez N.N. osobników w mundurach Armii Radzieckiej w zak∏adzie
kamieniarskim”; Pawe∏ Kucharski – „O godzinie 0.30 wpad∏o do mieszkania kil-
ku Sowietów w celu rabunkowym, którzy oddali Êmiertelny strza∏ do denata, wy-
ciàgnàwszy go na podwórze”; Zbigniew Leja, milicjant „zastrzelony na szosie
w Borku Fa∏´ckim przez Sowietów, idàc na pomoc ludziom rabowanym przez
nich”; Józef Magda „obrabowany i zastrzelony przez ˝o∏nierzy sowieckich”; Lu-
dwik Kózka „wyjecha∏ w∏asnym autem, w drodze napadni´ty przez Sowietów,
obrabowany i zastrzelony”. W jednym przypadku ofiara zosta∏a uduszona, w jed-
nym powieszona na ∏aƒcuchu, w dwóch – wepchni´ta pod pociàg. Wszystkie te
przypadki pochodzà z samego Krakowa, znacznà wi´kszoÊç sekcji zakwalifiko-
wano jako policyjno-sanitarne. Do tego nale˝y jeszcze doliczyç przynajmniej
cz´Êç osób, które znajdowano zastrzelone na ulicach Krakowa. W kilku przypad-
kach osób skierowanych jako zastrzelone przez Sowietów sekcja zw∏ok wykazy-
wa∏a postrza∏ z pobli˝a w okolic´ potylicznà9. Na przyk∏ad 22 sierpnia 1945 r.
w poaustriackich fortach na Pràdniku Czerwonym znaleziono cia∏o m´˝czyzny
ze zwiàzanymi r´kami z dwukrotnym postrza∏em w potylic´ z pobli˝a. Ten sam
sposób zabijania stosowano u oficerów polskich, których cia∏a znaleziono w Ka-
tyniu, Charkowie i Miednoje.

Mo˝na si´ pokusiç o obliczenie w przybli˝eniu ofiar stacjonowania w Polsce
wojsk radzieckich, pos∏ugujàc si´ statystycznym porównaniem liczby zabójstw
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7 Zob. np. M.L. Krogulski, Okupacja w imi´ sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944–1955, War-
szawa 2003. W wykazie przest´pstw pope∏nionych w 1946 r. na Ziemiach Odzyskanych autor wy-
mienia 64 zabójstwa pope∏nione przez ˝o∏nierzy Armii Radzieckiej.
8 Zamordowany by∏ doro˝karzem, w demonstracyjnym pogrzebie wzi´li udzia∏ wszyscy krakow-
scy doro˝karze (Z. Zblewski, Mi´dzy wolnà Polskà..., s. 159).
9 Na postrza∏ z pobli˝a (wylot lufy w odleg∏oÊci do kilkunastu centymetrów od cia∏a) wskazuje zna-
lezienie wokó∏ rany wlotowej charakterystycznego osmalenia, pochodzàcego od ognia wylotowego.
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dokonywanych w Krakowie z liczbà zabójstw dokonywanych w ca∏ej Polsce. Sà
to wartoÊci stosunkowo sta∏e, zale˝ne raczej od liczby ludnoÊci czy g´stoÊci za-
ludnienia na danym obszarze ni˝ od okresu historycznego. Liczba zabójstw do-
konanych w 1945 r. i np. w roku 1960 jest oczywiÊcie nieporównywalna. Ale
stosunek liczby zabójstw dokonanych w Krakowie wzgl´dem ich liczby w ska-
li ca∏ego kraju jest sta∏y i oscyluje mi´dzy 1,5 a 2 proc. Podobnie wyglàdajà
proporcje liczby samobójstw czy wypadków komunikacyjnych. Zak∏adajàc, ˝e
w 1945 r. rozmieszczenie stacjonujàcych w kraju jednostek Armii Czerwonej
by∏o proporcjonalne do liczby ludnoÊci na danym terenie, 25 Êmiertelnych
ofiar w Krakowie sugeruje, ˝e w ca∏ym kraju mog∏o zginàç ponad 1,5 tys. cy-
wilnych ofiar. 

Na marginesie mo˝na jeszcze wspomnieç, ˝e w tym samym roku 1945 w Za-
k∏adzie badano kilkanaÊcie ofiar wypadków z ulic Krakowa skierowanych z wy-
wiadem „przejechany przez sowieckie auto”. Du˝a liczba osób, które zgin´∏y pod
ko∏ami pojazdów wojskowych (w tym radzieckich), wynika prawdopodobnie
z faktu, ˝e wojskowych samochodów jeêdzi∏o wtedy po ulicach najwi´cej. O sto-
sunku ˝o∏nierzy radzieckich do ludnoÊci polskiej mo˝e jednak Êwiadczyç przypa-
dek dziesi´cioletniego ch∏opca potràconego przez sowieckie auto wojskowe
9 marca 1945 r.: „Wedle podania ojca denat, idàc do szko∏y, zosta∏ przejechany
przez samochód, zabrany przez sprawców wypadku i porzucony w polach, gdzie
odnalaz∏ go ojciec dnia 17 marca”. 

Osobnà, doÊç du˝à grup´ stanowià zw∏oki trafiajàce do krakowskiego Zak∏a-
du Medycyny Sàdowej z wi´zieƒ, przede wszystkim z wi´zienia UB przy ul. Se-
nackiej. Zacz´to je przysy∏aç od marca 1945 r., czasem nawet po kilka tygodnio-
wo. Badania poÊmiertne we wszystkich przypadkach wykazywa∏y brak urazowej
przyczyny zgonu oraz nasilone zmiany chorobowe; u osób starszych najcz´Êciej
by∏o to zapalenie p∏uc, u m∏odszych gruêlica. W niemal wszystkich przypadkach
obducent odnotowywa∏ wychudzenie, w ˝adnym natomiast nie by∏o Êladów ura-
zów. W poczàtkowym okresie przewa˝a∏y osoby o niemiecko brzmiàcych imio-
nach lub nazwiskach, czasem z lakonicznà informacjà „VD” (volksdeutsch), póê-
niej dominujà jednak nazwiska i imiona czysto polskie10. Kierowanie zw∏ok
z wi´zieƒ urywa si´ nagle w ostatnich dniach grudnia, do tego czasu w Zak∏adzie
przebadano 53 osoby. Grupa ta przypomina wielokrotnie wi´ksze serie zw∏ok
kierowane z tych samych wi´zieƒ w czasie okupacji hitlerowskiej. Wówczas rów-
nie˝ dominujàcym rozpoznaniem by∏o „inanitio”, czyli wyniszczenie.

Do Zak∏adu Medycyny Sàdowej czterokrotnie, i tylko w 1945 r., z wi´zieƒ
skierowano zw∏oki osób, na których wykonano wyrok Êmierci. Byli to Jan Scha-
mon (lub Mamoƒ) i Henryk Kie∏tyka straceni 5 czerwca, Józef Syrek powieszo-
ny 26 lipca i Wilhelm Moschner stracony 21 listopada. Na zw∏okach tych nie
przeprowadzano sekcji, a jedynie ogl´dziny zewn´trzne. Kierowanie do Zak∏adu
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10 W dost´pnych mi êród∏ach znalaz∏em tylko jedno nazwisko z tej listy, W∏adys∏awa Âliwy zmar∏e-
go 8 VI 1945 r. w wi´zieniu Êw. Micha∏a z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Maciej Kor-
kuç cytuje za Alinà Fitowà dramatyczny list ˝o∏nierza AK z Podhala o tym samym imieniu i nazwi-
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ofiar egzekucji by∏o praktykà pochodzàcà jeszcze z okresu mi´dzywojennego,
zwiàzanà z obowiàzywaniem kodeksu karnego z 1932 r. Nowy kodeks karny,
a wczeÊniej nowelizacja starego, zmieni∏y odnoÊny przepis, orzekajàc jedno-
znacznie, ˝e po wykonaniu wyroku Êmierci cia∏o nie podlega autopsji ani nie wy-
daje si´ go rodzinie. 

DoÊç tajemniczà grup´ stanowià zw∏oki m´˝czyzn znajdowane w marcu
1945 r. na polach podkrakowskich. Do Zak∏adu trafia∏y serie nawet do oÊmiu
zw∏ok osób w ró˝nym wieku, w cywilnych ubraniach. Ich badania poÊmiertne
nie wykazywa∏y ˝adnych Êladów obra˝eƒ, jedynie ró˝nego rodzaju zmiany cho-
robowe. Przy jednej z grup odnotowano, ˝e zosta∏a znaleziona przy torach kole-
jowych, inna przy szosie warszawskiej; prawdopodobnie by∏y to osoby, które
umiera∏y w czasie jakichÊ transportów, a wyniesienie ich w pole by∏o najprostszà
metodà pozbycia si´ cia∏. W tym okresie w Ma∏opolsce administracja funkcjono-
wa∏a ju˝ doÊç sprawnie, a system post´powania ze zmar∏ymi nigdy, nawet w cza-
sie okupacji, nie przestawa∏ dzia∏aç, nie by∏o zatem ˝adnych podstaw do pozby-
wania si´ cia∏ w tak drastyczny sposób. Osoby umierajàce w transportach
repatriantów jadàcych na zachód i wi´êniów z obozów koncentracyjnych wraca-
jàcych z zachodu do kierowa∏ do Zak∏adu lekarz z dworca PKP w Krakowie.
Transporty porzucajàce cia∏a zmar∏ych musia∏y zatem odbywaç si´ niejawnie. Jest
wysoce prawdopodobne, ˝e by∏y to osoby wywo˝one do Zwiàzku Radzieckiego
w ramach akcji NKWD. Akcja wywózki rozpocz´∏a si´ w marcu 1945 r., a jej ter-
min wyraênie zbiega si´ z okresem znalezisk na polach podkrakowskich11. Naj-
wi´ksza z takich grup skierowana zosta∏a z informacjà o znalezieniu „trupów” na
terenie VIII Komisariatu, co poczàtkowo interpretowa∏em jako znalezienie ich
na terenie dzia∏ania tego komisariatu, bo takiej formu∏y u˝ywano czasem przy
kierowaniu zw∏ok. Jeden ze zmar∏ych ma jednak jednoznaczny opis „znaleziony
w VIII Komisariacie MO”, co sugeruje, ˝e cia∏a zosta∏y z∏o˝one w komisariacie
przejÊciowo, z za∏o˝eniem mniej lub bardziej dyskretnego pozbycia si´ ich. 

Wed∏ug êróde∏ komunistycznych w walce ze zbrojnym podziemiem w ca∏ym
województwie krakowskim zgin´∏o 643 funkcjonariuszy12. Do Zak∏adu Medycy-
ny Sàdowej skierowane zosta∏y, g∏ównie z Krakowa, zw∏oki 24 zastrzelonych mi-
licjantów, funkcjonariuszy UB i dzia∏aczy PPR. W kolejnych latach by∏o to:
oÊmiu w 1945 r., szeÊciu w 1946 r. i dziesi´ciu w roku 1947. Jest to znacznie
mniej ni˝ oficjalna liczba zabitych, nale˝y zatem przypuszczaç, ˝e na proÊb´ ro-
dzin zmar∏ych prokurator odst´powa∏ od sekcji. Nawet w przypadkach, o któ-
rych z innych publikacji wiadomo, ˝e w walce zgin´li zarówno funkcjonariusze,
jak i partyzanci, na sekcj´ przysy∏ano cia∏a partyzantów, rezygnujàc z autopsji
zw∏ok milicjantów. Z jednej strony z dzisiejszego punktu widzenia wydaje si´ to
absurdalne – sekcja zw∏ok ofiary jest jednym z podstawowych dowodów w spra-
wie o zabójstwo. Z drugiej strony jeszcze w okresie mi´dzywojennym spotkaç
mo˝na podobne przyk∏ady: w czasie rozruchów w 1923 r. zgin´∏o oÊmiu poli-
cjantów (w∏aÊciwie ˝o∏nierzy) oraz szesnastu demonstrantów; sekcje zw∏ok prze-
prowadzono u wszystkich ofiar cywilnych, ale u ˝adnej z ofiar wojskowych. 
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SpoÊród 24 funkcjonariuszy komunistycznych w∏adz, których cia∏a badano
w Zak∏adzie, kilka nazwisk jest znanych z innych êróde∏: Eugeniusz Kramarz13,
zastrzelony 6 marca 1945 r. przez nieustalony oddzia∏ leÊny komendant poste-
runku MO w Krakowie Woli Justowskiej; Andrzej Prokocki14 zastrzelony w cza-
sie ataku na komisariat w Borku Fa∏´ckim (sekcja zw∏ok wykaza∏a dziewi´ç po-
strza∏ów); Henryk Mostek i W∏adys∏aw Siemek15, funkcjonariusze UB z Bochni,
cz∏onkowie obs∏ugi karabinu maszynowego, polegli w czasie likwidacji Oddzia-
∏u Armii Narodowej „Âcigacz”, po stronie partyzantów w akcji mia∏o polec szeÊç
osób; Fryderyk Migda∏16, funkcjonariusz bocheƒskiego PUBP, poleg∏y w zasadz-
ce zorganizowanej po wiecu przedreferendalnym w ¸apanowie przez oddzia∏
NSZ Jana Dubaniowskiego „Salwy”, w zasadzce zgin´∏o od siedmiu do dziesi´-
ciu funkcjonariuszy; Edward Gunia17, szofer UBP w MyÊlenicach, ranny w wal-
ce z nieustalonym oddzia∏em leÊnym; Stanis∏aw Czeladko18, uprowadzony i za-
strzelony 18 czerwca 1945 r., dzia∏acz ZWM i PPR. 

Dramatycznie brzmi opis Êmierci piel´gniarki ze szpitala Êw. ¸azarza, Barbary
Kawali: „Dnia 25 sierpnia 1946 o godzinie 3.30 do szpitala Êw. ¸azarza na od-
dzia∏ chirurgiczny wtargn´∏a grupa osobników uzbrojonych w automaty w mun-
durach wojskowych i cywilnych w iloÊci 10 ludzi. Po sterroryzowaniu wartow-
ników wykradziono dwóch wi´êniów, a to Kajdrysia Eugeniusza i Tadeusza
Ulmaƒskiego, których wynieÊli na noszach. Funkcjonariusza WUBP (wartowni-
ka) i piel´gniark´ Barbar´ Kawal´ wyprowadzono na teren szpitala, gdzie oboje
zastrzelono”. Odbicia wi´êniów dokona∏ oddzia∏ pod dowództwem Jana Janusza
„Siekiery”19. Z jego póêniejszych zeznaƒ wynika∏o, ˝e piel´gniark´ zabito, bo
próbowa∏a wszczàç alarm. 

èród∏a z czasów PRL wymieniajà jako ofiary „band” tak˝e funkcjonariuszy,
których zw∏oki trafi∏y do Zak∏adu z wywiadem wskazujàcym na inne okoliczno-
Êci Êmierci. Zw∏oki Stefana Kucharczyka, funkcjonariusza PUBP w Miechowie,
skierowano do Zak∏adu z opisem „postrzelony przypadkowo”, ale wymieniany
jest on w êród∏ach komunistycznych jako „poleg∏y w czasie s∏u˝bowego pobytu
w WiÊniowej”20. Zw∏oki W∏adys∏awa Wróbla opatrzono informacjà: „pope∏ni∏
samobójstwo w III Komisariacie MO za pomocà granatu r´cznego”, a sekcja wy-
kaza∏a obra˝enia powybuchowe. Funkcjonariusz ten wymieniony jest w publika-
cji Oddali ˝ycie w walce o nowà Polsk´ z 1987 r. jako zlikwidowany przez ban-
d´21. W tej samej publikacji jako poleg∏y w poÊcigu za nieznanym oddzia∏em
leÊnym wyst´puje Tadeusz Widyma. Jego cia∏o dotar∏o do Zak∏adu z wywiadem,
˝e Êmierç nastàpi∏a w wyniku przypadkowego postrzelenia przez ˝andarma woj-
skowego w czasie ob∏awy22.

Tomasz Konopka

152

13 M. Korkuç, Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y..., s. 160.
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19 Ibidem, s. 551.
20 Ibidem, s. 256.
21 Ibidem, s. 405.
22 Ibidem, s. 403.
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Do Zak∏adu rzadko trafia∏y ofiary powa˝niejszych bitew, najwi´kszà liczb´
zw∏ok ofiar ze strony w∏adzy, bo a˝ szeÊç, dostarczono 1 stycznia 1947 r. z Zelczy-
ny ko∏o Skawiny. By∏y to ofiary jednej z potyczek wi´kszej operacji MO, UB i KBW,
skierowanej przeciwko grupie Mieczys∏awa Wàdolnego „MÊciciela”23. Wed∏ug
Stanis∏awa Wa∏acha w walce uczestniczy∏ oddzia∏ pod dowództwem Ignacego
Sikory „Prawego”24. Ostatnià ofiarà dzia∏aƒ partyzanckich w rejonie Krakowa
by∏ komendant posterunku w Swoszowicach (uzdrowisko, obecnie w granicach
miasta) o nazwisku Myszkowski, zastrzelony 8 paêdziernika 1951 r. 

Znacznie wi´cej sekcjonowano w Zak∏adzie ofiar drugiej strony walk. W la-
tach 1945–1947 na autopsj´ skierowano cia∏a 72 osób z informacjami „zastrze-
lony przez milicj´”, „zastrzelony w czasie ucieczki”, „zastrzelony w czasie akcji
UBP”. W kolejnych latach by∏o to: 34 osoby w 1945 r., 26 osób w roku 1946
i dwanaÊcie w 1947 r. Z krótkich zapisów na ogó∏ nie da si´ okreÊliç, czy mamy
do czynienia z osobà pochodzàcà z niepodleg∏oÊciowego podziemia, czy te˝
pospolitym bandytà zabitym w czasie napadu rabunkowego. W skierowaniach
jedynie sporadycznie spotykamy bardziej szczegó∏owe opisy, np. Tadeusz Wto-
rek zmar∏ 22 listopada 1945 r. „postrzelony w swojej cukierni w Proszowicach
przez urz´dnika Bezpieczeƒstwa Stefana Bogacza”25; Mieczys∏aw Windak zmar-
∏y 13 sierpnia 1945 r. zosta∏ „zastrzelony podczas akcji przez s∏u˝b´ bezpieczeƒ-
stwa w Jugowicach”, sekcja zw∏ok wykaza∏a szeÊç postrza∏ów, w tym trzy po-
strza∏y w g∏ow´ z pobli˝a; 28 paêdziernika 1945 r. „Pogotowie Ratunkowe
zosta∏o wezwane przez MO Pràdnik Czerwony, gdzie przed budynkiem poste-
runku MO le˝a∏ postrzelony [Edward Kozdroƒ]. Organa Milicji poda∏y nazwi-
sko i imi´ postrzelonego, natomiast wyjaÊnieƒ co do okolicznoÊci postrza∏u nie
udzielili”. W kilkunastu przypadkach w skierowaniu napisano, ˝e ofiara zosta∏a
zastrzelona „przypadkowo” lub „przez nieostro˝noÊç”. 

Niektóre osoby udaje si´ zidentyfikowaç dzi´ki konfrontacji ich nazwisk z do-
kumentacji Zak∏adu z informacjami pochodzàcymi z innych êróde∏. Jan Nowak,
którego zw∏oki skierowano ze szpitala jako postrzelonego przez milicjanta, to
prawdopodobnie „Lew” – osaczony w Krakowie przywódca oddzia∏u leÊnego
spacyfikowanego 17 sierpnia 1945 r. we wsiach Wycià˝e i KoÊcielniki26, zmar∏y
w szpitalu 22 sierpnia. Eugeniusz Siedlecki, którego zw∏oki skierowano z infor-
macjà: „po przes∏uchaniu przez milicj´ prowadzony na miejsce czynu, zastrzelo-
ny w ucieczce”, to byç mo˝e „Dzwon”, wymieniony w meldunku operacyjnym
KBW jako dowódca oddzia∏u partyzanckiego dzia∏ajàcego w powiecie krakow-
skim27. Stanis∏aw Pi´tak „Niedêwiedê” z krakowskiego oddzia∏u zgrupowania
„Ognia” zastrzelony przez milicj´ 27 sierpnia 1946 r., kiedy jecha∏ na motorze28,
skierowany zosta∏ do Zak∏adu z informacjà „postrzelony przez organa Êledcze
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23 M. Korkuç, A. Ptak, ˚o∏nierze porucznika Wàdolnego. Z dziejów niepodleg∏oÊciowego podziemia
na ziemi wadowickiej 1945–47, Kraków 2001.
24 S. Wa∏ach, By∏..., s. 294.
25 Zdzis∏aw Zblewski, cytujàc materia∏y WiN, wymienia nazwisko Bogacza jako jednego z aktyw-
niejszych oprawców UB na tym terenie (Mi´dzy wolnà Polskà..., s. 35).
26 M. Korkuç, Niepodleg∏oÊciowe oddzia∏y..., s. 289.
27 Ibidem, s. 226.
28 Ibidem, s. 551.
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MO Komisariatu VI”. Sekcja zw∏ok wykaza∏a postrza∏ w plecy. Stanis∏aw Fili-
powski „Ryszard”29, zast´pca dowódcy krakowskiego oddzia∏u zgrupowania
„Ognia”, wed∏ug skierowania zw∏ok, zosta∏ zastrzelony przez funkcjonariuszy
UB na placu WolnoÊci, sekcja równie˝ wykaza∏a postrza∏ w plecy. 

Najwi´ksza grupa poleg∏ych partyzantów badanych w Zak∏adzie liczy∏a pi´ç
osób. Byli to ludzie z oddzia∏u „MÊciciela”30 zabici w czasie akcji na pociàg
w miejscowoÊci Lasek ko∏o Chabówki 31 paêdziernika 1947 r. Do Zak∏adu do-
starczono zw∏oki dwóch osób z obs∏ugi pociàgu, m´˝czyzny i kobiety, oraz pi´-
ciu napastników – wszyscy z obra˝eniami postrza∏owymi. Dwóch napastników
opisanych by∏o nazwiskami: Jan Pierwota i Kazimierz Kryszcza, trzech pozosta-
∏ych tylko pseudonimami – „Huragan”, „Wicher” i „Zemsta”. Stanis∏aw Wa∏ach31

w fabularyzowanej relacji z tego napadu opisuje ponadto Êmierç czterech mili-
cjantów. 

Oprócz poleg∏ych w walce do Zak∏adu trafia∏y zw∏oki osób zabitych przez mi-
licj´. Byli to m.in.: Zenon Kukian „zastrzelony w czasie ucieczki 21 marca
1945”, sekcja wykaza∏a osiem postrza∏ów; Wojciech Kie∏kowicz, którego cia∏o
przys∏ano 5 maja z takim samym wywiadem; Franciszek KuÊ (15 maja). W okre-
sie trzech lat powojennych w Zak∏adzie badano cia∏a kilkunastu osób „zastrzelo-
nych w czasie ucieczki” lub nawet w areszcie. 22 lipca 1945 r. zmar∏ w szpitalu
W∏adys∏aw Znamirowski „postrzelony w celi VIII Komisariatu MO”, a 28 listo-
pada Jan Jamróz „postrzelony w wi´zieniu Wydzia∏u Bezpieczeƒstwa”. 

Jako osobnà grup´ wymieniç nale˝y ofiary tortur, które pope∏ni∏y samobój-
stwo w celi, oraz ofiary brutalnych zabójstw pope∏nionych przez milicj´ i UB.
Grupa ta zas∏uguje na szczegó∏owe omówienie, nie tylko dlatego ˝e by∏y to naj-
bardziej jaskrawe przyk∏ady zbrodniczej dzia∏alnoÊci w∏adz komunistycznych, ale
tak˝e dlatego ˝e w tych przypadkach najpe∏niej mog∏a si´ wykazaç medycyna sà-
dowa. 

Cia∏o Zygmunta Marczaka zosta∏o skierowane do Zak∏adu 27 sierpnia
1945 r. z informacjà „powiesi∏ si´ w celi aresztu I Komisariatu MO”. Sekcja
zw∏ok istotnie wykaza∏a cechy powieszenia, ponadto stwierdzono zasinienie
wargi górnej z ranami na jej wewn´trznej powierzchni, w miejscach przylegania
z´bów, oraz ca∏kowite przegryzienie j´zyka z podbiegni´ciem krwià. Obra˝enia
takie powstajà przy bardzo silnych ciosach pi´Êcià w usta i w podbródek. Sekcja
wykaza∏a jeszcze podbiegni´cia krwawe pow∏ok g∏owy powstajàce np. przy ude-
rzaniu g∏owà o Êcian´ lub pod∏og´.

Jakub Pietras, którego cia∏o dostarczono do Zak∏adu 23 kwietnia 1946 r., jak
odnotowano w skierowaniu, „powiesi∏ si´ w areszcie przy ul. Batorego”. W tym
przypadku oprócz Êladów powieszenia obducent opisa∏ liczne obra˝enia, z któ-
rych najbardziej charakterystyczne by∏y rozleg∏e siƒce na przednich powierzch-
niach koƒczyn dolnych na wysokoÊci stawów kolanowych i podobne na ramio-
nach, a z obra˝eƒ wewn´trznych z∏amanie szeÊciu ˝eber. Lekarz wykonujàcy
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29 Ibidem, s. 553.
30 Józef Âwider, u˝ywajàcy tego samego pseudonimu co Mieczys∏aw Wydolny. Jego oddzia∏ nadal
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dem, s. 601).
31 S. Wa∏ach, By∏..., s. 246–248.
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sekcj´ (Jan Walczyƒski, póêniejszy kierownik Zak∏adu Medycyny Sàdowej
w Szczecinie) stwierdzi∏ we wnioskach: „Opisane na ciele denata siƒce i z∏ama-
nie ˝eber sà nast´pstwem urazu zadanego narz´dziem twardym, t´pym lub t´po-
kraw´dzistym, a jak za tym przemawia barwa wylewów krwawych, powstaç mu-
sia∏y na pewien czas przed zejÊciem Êmiertelnym denata. Rozmieszczenie ich
i wielokrotnoÊç przemawiajà za tym, ˝e powsta∏y one z r´ki osoby lub osób dru-
gich. Nic nie sprzeciwia si´ przyj´ciu, ˝e zgodnie z treÊcià doniesienia denat sam
si´ powiesi∏, aczkolwiek nie da si´ wykluczyç mo˝liwoÊci og∏uszenia denata przez
uraz w g∏ow´ i zbrodniczego powieszenia obezw∏adnionej w ten sposób ofiary”. 

Âlady brutalnego bicia stwierdzone zosta∏y tak˝e na ciele opisanego ju˝ wcze-
Êniej Eugeniusza Siedleckiego, zastrzelonego przy próbie ucieczki. W protokole
sekcji oprócz informacji o szeÊciu ranach postrza∏owych (wszystkie od ty∏u) znaj-
dujemy opis: „na obu przedramionach i r´kach, na plecach, na poÊladku lewym,
na obu udach od przodu, a tak˝e i z ty∏u, stwierdza si´ bardzo liczne zlewajàce
si´ ze sobà siƒce, przewa˝nie pod∏u˝ne, najd∏u˝szy do 20 cm d∏ugi a 3 cm szero-
ki”. Âlady te sà skutkiem brutalnego bicia kijem lub pa∏kà i tak te˝ stwierdzi∏ le-
karz w koƒcowej opinii. 

Józef Wyzga zmar∏ 11 kwietnia 1945 r., a jego cia∏o zosta∏o skierowane do
Zak∏adu przez Komend´ Powiatowà MO w Krakowie z informacjà „zmar∏ z po-
wodu ci´˝kich obra˝eƒ cielesnych” i taki te˝ wywiad widnieje na protokole sek-
cji zw∏ok. Protoko∏y sekcyjne nie sà jednak jedynym êród∏em archiwalnym, jakim
dysponujemy. Cz´sto dodatkowe informacje odnotowywano w tzw. ksià˝ce sek-
cyjnej i tu przy numerze sekcji 292/45 widnieje wpis: „Wed∏ug ustnego zapoda-
nia konwojenta denat mia∏ byç pobity kolbà przez milicjantów”. Sekcja zw∏ok
wykaza∏a rany t∏uczone g∏owy, z∏amanie koÊci czaszki i krwotok Êródczaszkowy
podtwardówkowy, który sta∏ si´ przyczynà zgonu. 

Dwa kolejne przypadki sà przyk∏adami wyjàtkowo brutalnego bicia z zakato-
waniem na Êmierç. Cia∏o Andrzeja Kobosa (lub Kobera) dostarczono do Zak∏a-
du 25 kwietnia 1945 r. z informacjà o znalezieniu na szosie Ludwinowskiej przy
ul. Konopnickiej. Do ksià˝ki sekcyjnej wpisano informacj´ pochodzàcà od kogoÊ
z rodziny: „Dnia 21 bm. wyszed∏ z domu do lekarza. KtoÊ ze Êwiadków widzia∏
go na ul. Miodowej, jak go zabiera∏a milicja i prowadzi∏a go na ul. StarowiÊlnà.
24 bm. znaleziono go nie˝ywego, nagiego, le˝àcego nad kana∏em w Ludwino-
wie”. Sekcja zw∏ok przeprowadzona przez dr Mari´ Byrdy wykaza∏a Êlady bar-
dzo brutalnego bicia. W protokole opisano rozleg∏e zasinienia na twarzy, na ca-
∏ym grzbiecie od karku a˝ do ud, na przedniej powierzchni klatki piersiowej, na
ramionach i przedramionach. Na poÊladkach i udach st∏uczenia by∏y bardzo g∏´-
bokie, przechodzàc a˝ do mi´Êni. W zasinieniach da∏o si´ dostrzec charaktery-
styczne Êlady „w postaci pr´g bia∏awych, na 6 mm szerokich, które po bokach
wykazujà sinoczerwone obwódki na 2–3 mm szerokie, smugi te posiadajà d∏u-
goÊç od kilku do kilkunastu centymetrów”. Âlady tego typu powstajà od uderzeƒ
elastycznà pa∏kà. Ponadto stwierdzono wybicie z´bów i obra˝enia pochodzàce
od kopania w krocze. 

22 czerwca 1945 r. Wydzia∏ Âledczy MO skierowa∏ do Zak∏adu bez ˝adnych
informacji cia∏o Micha∏a Wrotniaka. W czasie autopsji stwierdzono poprzeczne
linijne otarcie powy˝ej prawego nadgarstka – Êlad po kajdankach, oraz rozleg∏e
zasinienia na ramionach i przedramionach o rozk∏adzie odpowiadajàcym biciu
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lub przewracaniu przy r´kach skutych z ty∏u. Skóra na ca∏ej powierzchni obydwu
poÊladków i okolicy krzy˝owej wykazywa∏a bardzo rozleg∏e zasinienie, z wyle-
wami krwawymi si´gajàcymi w g∏àb a˝ do mi´Êni. To obra˝enie jest jednoznacz-
ne i odpowiada d∏ugotrwa∏emu biciu pa∏kà lub innym podobnym przedmiotem.
Ponadto stwierdzono rozleg∏e z∏amania prawie wszystkich ˝eber i p´kni´cie
przedsionka serca, które musia∏y powstaç wskutek kopania lub deptania po cie-
le le˝àcej na ziemi ofiary, wzgl´dnie przy tzw. kolankowaniu – a˝ do Êmierci spo-
wodowanej p´kni´ciem serca. Obra˝enia te, podobnie jak wymienione wczeÊniej
przypadki, odpowiadajà torturom opisywanym w sprawozdaniach Zarzàdu
G∏ównego Zrzeszenia WiN z 1946 r.32 i ksià˝ce Tomasza Balbusa o metodach
Êledczych stosowanych przez UB33. 

Zbiór protoko∏ów sekcyjnych krakowskiego Zak∏adu Medycyny Sàdowej
jest, jak si´ okazuje, ciekawym êród∏em informacji o charakterze historycznym.
Na istnienie takich nietypowych, a cennych archiwaliów zwrócono uwag´ na
XVII Powszechnym Zjeêdzie Historyków Polskich, który obradowa∏ w Uniwersy-
tecie Jagielloƒskim w dniach od 15 do 18 wrzeÊnia 2004 r. W tych samych dniach
w sàsiednim budynku Uniwersytetu trwa∏ XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sàdowej i Kryminologii. Na uroczystej sesji z okazji dwustulecia kra-
kowskiej Katedry Medycyny Sàdowej przedstawiono prezentacj´ multimedialnà
ilustrowanà zdj´ciami stron tytu∏owych protoko∏ów sekcyjnych, w których odbi-
∏a si´ burzliwa historia miasta w ca∏ym XX w.34 W wyk∏adzie inaugurujàcym
XVII Zjazd Historyków prof. Norman Davies powiedzia∏: „Dzisiaj w Krakowie
odbywajà si´ dwa zjazdy: ten, w którym uczestnicz´, oraz medyków sàdowych.
Obie profesje ∏àczy to, ˝e zajmujà si´ z regu∏y zmar∏ymi. Historycy i patologowie
wiedzà o nich niemal wszystko, tyle tylko, ˝e za póêno”35.

TOMASZ KONOPKA (ur. 1961) – lekarz, adiunkt w Katedrze Medycyny Sàdo-
wej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Zainteresowania na-
ukowe zwiàzane sà z posiadanà specjalizacjà: badanie zw∏ok rozkawa∏kowa-
nych, ró˝nicowanie ran k∏utych w samobójstwach i zabójstwach, postrza∏y
z broni palnej, tematyka b∏´du lekarskiego. Tematyka zainteresowaƒ histo-
rycznych – najdawniejsza historia Polski, a w zwiàzku z miejscem pracy – hi-
storia najnowsza i jej ofiary Êmiertelne. Bra∏ udzia∏ w ekshumacji ˝o∏nierzy AK
zamordowanych przez NKWD w Turzy ko∏o Rzeszowa, opracowywa∏ opinie
sàdowo-lekarskie dla Êledztw prowadzonych przez krakowski oddzia∏ Instytu-
tu Pami´ci Narodowej.
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32 Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” w dokumentach, t. 2: Lipiec 1946–styczeƒ 1947, Wroc∏aw
1997, s. 142.
33 T. Balbus, O Polsk´ Wolnà i Niezawis∏à (1945–1948). WiN w po∏udniowo-zachodniej Polsce (ge-
neza, struktury, dzia∏alnoÊç, likwidacja, represje), Kraków–Wroc∏aw 2004, s. 535–544.
34 Referat Âmierç w Krakowie. Historia miasta pisana protoko∏ami sekcyjnymi jest dost´pny wraz
ze zdj´ciami na stronie internetowej www.forensic-medicine.pl w dziale „ciekawostki”.
35 Raport z XVII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, „Konspekt” (pismo Akademii Pedago-
gicznej w Krakowie) 2005, nr 1, wersja online.
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Death in the streets of Cracov in years 1945–1947 in archival material of the Cra-
cov’s Institute of Forensic Medicine

The article presents the results of a research on reports of autopsy carried out in the
Cracov’s Institute of Forensic Medicine at the turbulent postwar time. An occasion to pu-
blish this material is the 200th anniversary of foundation of the Cracov Department of Fo-
rensic Medicine. The collection of autopsy reports contains more or less detailed descrip-
tions of the cause of death of at least 72 people killed by UB and Militia functionaries in
fight, during a police chase or by “accident”. Some of the victims were known for writing
about non-communist resistance units. 

There are some precise descriptions of injuries, which had been received by people who
were killed or who committed suicide in prison, indicating brutal beating and tortures to
death. During the first year after the liberation of Cracov the Institute performed an au-
topsy on 25 bodies of people killed for unknown reasons or brutally murdered in assaults
by Soviet soldiers who were stationed in the town. The Cracov prisons sent in cadavers of
those whose health was ruined by hard prison conditions. In March 1945 groups of appro-
ximately 8 corpses were found on fields around Cracov, no traumatic cause of death was
noted. Its is probable that those bodies had been left behind by transports taking the pri-
soners away during a mass NKVD’s action. The Institute examined also 36 corpses of func-
tionaries who died fighting or were assassinated and corpses of random victims of gun-
fights. 

Amongst three hundred more or less anonymous people who died in the streets of Cra-
cov during those years, there were wildly known cases, like the assassination of Narcyz
Wiatr “Zawojna” shot in the Planty by the UB, Ró˝a Berger killed during anti-Semitic
riots, and the case of a brutally murdered prosecuting attorney Roman Martini who had
been carrying out a secret inquiry into Katyn.
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