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Ogłoszenie o umorzeniu śledztwa S 86.2017.Zk

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
postanowieniem z dnia 29.07.2021 r. umorzyła śledztwo S. 86.2017.Zk w sprawie:

zbrodni komunistycznych stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości1.
popełnionych w dniu 30.05.1960 roku w Zielonej Górze przez nieustalonych
funkcjonariuszy formacji milicyjnych użytych do tłumienia demonstracji poprzez
przekraczające zasady użycia środków przymusu bezpośredniego naruszenia
nietykalności cielesnej ustalonych z imienia i nazwiska oraz licznych innych
nieustalonych osób biorących udział w demonstracjach w obronie Domu
Katolickiego, to jest o przestępstwa określone w art. 217§1 kk i 231§1 kk w zw. z
art. 11§2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – wobec niewykrycia
sprawców (art. 322§1 kpk)

zbrodni komunistycznych stanowiących zbrodnie przeciwko ludzkości2.
popełnionych w dniu 30.05.1960 roku oraz 31.05.1960 roku a w jednym
przypadku w dniu 4.06.1960 roku w Zielonej Górze przez nieustalonych
funkcjonariuszy formacji milicyjnych poprzez znęcanie się nad ustalonymi z imion i
nazwisk oraz licznymi innymi nieustalonymi osobami, zatrzymanymi za udział w
demonstracji w obronie Domu Katolickiego, to jest o przestępstwa określone w art.
207§1 kk oraz art. 247§1 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy o Instytucie
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu –
wobec niewykrycia sprawców (art. 322§1 kpk)

szeregu zbrodni komunistycznych dokonanych w bliżej nieustalonym okresie3.
pomiędzy 30 maja 1960 roku a czerwcem 1960 roku w Zielonej Górze przez bliżej
nieustalone osoby poprzez fałszywe oskarżenie i złożenie fałszywych zeznań
wskazujących na udział zatrzymanych osób w zajściach z dnia 30.05.1960 roku, co
stanowić miało represję za zaistnienie tzw. „Wydarzeń Zielonogórskich” i co
doprowadziło do bezpodstawnego wszczęcia postępowań karnych, osadzenia w
areszcie i w wielu przypadkach do wydania wyroków skazujących, to jest o
przestępstwa z art. 140§1 i 143 w zw. z art. 31§1 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej Kodeks karny z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 571) w
zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – w niektórych przypadkach wobec
stwierdzenia, że czyn nie zawiera ustawowych znamion zbrodni komunistycznej
(art. 17§1 pkt 2 kpk) w pozostałych zaś wobec stwierdzenia, że nastąpiło
przedawnienie karalności (art. 17§1 pkt 6 kpk)
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zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości popełnionej w4.
dniu 8.08.1960 roku w Zielonej Górze przez sędziego i ławników tamtejszego Sądu
Powiatowego – funkcjonariuszy państwa komunistycznego, polegającej na
niedopełnieniu obowiązków w zakresie zgodnej z prawdą materialną oceny
prawnokarnej działania ustalonej pokrzywdzonej i na bezprawnym skazaniu
wymienionej na karę aresztu, co stanowiło formę represji i element walki
politycznej z osobą postrzeganą jako wroga ideologicznie, tj. o przestępstwo
określone w art. 286§1 i 248§2 w zw. z art. 36 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 15 lipca 1932
r. Nr 60 poz. 571) w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177), wobec braku danych dostatecznie
uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego (art. 17§1 pkt 1 kpk)

trzech przypadków zbrodni komunistycznych popełnionych w bliżej nieustalonym5.
dniu w czerwcu 1960 roku w Zielonej Górze przez nieustalonego funkcjonariusza
lub funkcjonariuszy komunistycznych poprzez bezpodstawne zwolnienie ze szkoły
znanych z imion i nazwisk osób, co stanowiło represję zastosowaną w związku z
ich udziałem w Wydarzeniach Zielonogórskich z 30.05.1960 roku, tj. o
przestępstwa określone w art. 286§1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 15 lipca 1932 r. Nr 60 poz. 571)
w zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z
2021 r. poz. 177), wobec stwierdzenia, że nastąpiło przedawnienie karalności (art.
17§1 pkt 6 kpk)

sześciu przypadków zbrodni komunistycznych popełnionych w bliżej nieustalonym6.
dniu w czerwcu 1960 roku w Zielonej Górze przez nieustalonego funkcjonariusza
lub funkcjonariuszy komunistycznych poprzez bezpodstawne zwolnienie z pracy
ustalonych z imion i nazwisk pokrzywdzonych, co stanowiło represję zastosowaną
w związku z ich udziałem w Wydarzeniach Zielonogórskich z 30.05.1960 roku, tj. o
przestępstwo określone w art. 286§1 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz. U. z dnia 15 lipca 1932 r. Nr 60 poz. 571)
w zw. z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z
2021 r. poz. 177), wobec stwierdzenia, że nastąpiło przedawnienie karalności (art.
17§1 pkt 6 kpk)

Przeprowadzone postępowanie karne pozwoliło na ustalenie następujących okoliczności. W
dniu 30.05.1960 roku pod Domem Katolickim w Zielonej Górze miała miejsce
demonstracja, podczas której interweniowała milicja obywatelska. Podłożem tych wydarzeń
były narastające stopniowo po „odwilży” z 1956 roku działania represyjne ówczesnych
władz wymierzone w Kościół Katolicki oraz konflikt lokalnych elit rządzących z proboszczem
parafii pw. Świętej Jadwigi w Zielonej Górze – Kazimierzem Michalskim, związany z jego



aktywną działalnością społeczną i duszpasterską. Bezpośrednią przyczyną zrywu
mieszkańców i późniejszych starć z milicją i ZOMO była konfiskata przez władze Domu
Katolickiego i przekazanie go na cele świeckie. W geście oporu ludzie w kilkutysięcznej
grupie przeprowadzili spontaniczną demonstrację, przeciwko której skierowano znaczne
siły milicyjne z Poznania, Zielonej Góry i okolicznych miejscowości. Starcia trwały cały
dzień, ostatecznie demonstrację brutalnie spacyfikowano, wielu uczestników zatrzymano i
prowadzono przeciw nim pokazowe procesy, skazując na kary więzienia i wysokie grzywny.
O zaciekłości walk świadczy fakt, iż w starciach obrażenia odniosło co najmniej 160
funkcjonariuszy (liczba poszkodowanych po stronie demonstrantów nie jest znana).
Spłonęły dwa samochody ciężarowe GAZ-51. Za udział w zajściach zatrzymano ponad 300
osób, z których ponad połowę postawiono przed sądem, pozostałych zaś przed kolegium.
Wyroki sięgały 5 lat więzienia. Na podstawie materiałów archiwalnych ustalono osoby
zatrzymane. Niektórzy z ustalonych pokrzywdzonych zeznali, że zostali pobici przez
funkcjonariuszy milicji. Osoby biorące udział w „Wydarzeniach Zielonogórskich”
kwestionują legalność działań funkcjonariuszy jak również rzetelność prowadzonych w
późniejszym okresie procesów.

Pouczenie: odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest
w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
Poznaniu ul. Rolna 45 a, pok. 103. Odpis postanowienia można odebrać osobiście lub
złożyć wniosek o doręczenie odpisu postanowienia w terminie 7 dni od ukazania się
ogłoszenia. Pokrzywdzonemu oraz instytucji wymienionej w art. 305 § 4 kpk przysługuje
prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu
właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1a i 1b oraz art. 465 § 2 kpk). Zażalenie na
powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał
postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu
postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest
bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 oraz art. 460 kpk).


