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Prokurator OKŚZpNP w Rzeszowie skierował do
Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia
przeciwko byłemu funkcjonariuszowi
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Rzeszowie Zbigniewowi D.
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W dniu  26 marca 2014 r.  prokurator  Oddziałowej  Komisji  ścigania  Zbrodni  przeciwko
Narodowi  Polskiemu  w  Rzeszowie  skierował  do  Sądu  Rejonowego  w  Rzeszowie  akt
oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Rzeszowie Zbigniewowi D., zarzucając mu dopuszczenie się 10 września
1954 r. w Tarnobrzegu woj. podkarpackiego oraz w okresach od 21 lutego 1955 r. do 10
maja  1955  r.  i  od  22  kwietnia  1955  r.  do  18  czerwca  1955  r.  w  Rzeszowie   woj.
podkarpackiego  trzech  zbrodni  komunistycznych,  będących  jednocześnie  zbrodniami
przeciwko ludzkości.

Pierwsza  z  tych  zbrodni  polegała  na  przekroczeniu  swej  władzy  i  prześladowaniu
nieletniego Teofila T.  z powodu rzekomej przynależności jego matki do określonej, wrogiej
grupy  politycznej,  poprzez  fizyczne  i  moralne  znęcanie  się  nad  nim  wspólnie  i  w
porozumieniu z nieustalonymi co do liczby i tożsamości funkcjonariuszami tego Urzędu w
celu zmuszenia go do wyjawienia, komu pomagała i udzielała schronienia oraz gdzie ukryła
broń partyzantów.

Działanie  Zbigniewa  D.  wobec  Teofila  T.  polegało  na  dokonaniu  kilkugodzinnego,
trwającego co najmniej pięć godzin, przesłuchania, w trakcie którego krzyczał, wyzywał go
słowami wulgarnymi i obraźliwymi oraz wielokrotnie uderzał po całym ciele, a gdy upadł na
podłogę, kopał go. 

Druga z tych zbrodni polegała na przekroczeniu swej władzy i prześladowaniu Edwarda W.
–  pozbawionego  wolności  i  przetrzymywanego  w  areszcie  tego  Urzędu  –  z  powodu
jego  przynależności  do  Konspiracyjnego  Wojska  Polskiego,  poprzez  fizyczne  i  moralne
znęcanie się nad nim w celu zmuszenia go do przyznania się do popełnienia zarzucanych
mu czynów i złożenia wyjaśnień na temat działalności tej grupy politycznej.  

Działanie Zbigniewa D. wobec Edwarda W. polegało na dokonywaniu wielokrotnych, a w



pierwszych tygodniach codziennych i długotrwałych, trwających po kilkadziesiąt godzin,
przesłuchań o różnych porach, niejednokrotnie kilka razy dziennie, także nocą, na te same
okoliczności i pozbawianiu go w ten sposób odpoczynku i snu.

Trzecia z tych zbrodni polegała na przekroczeniu swej władzy i prześladowaniu Edwarda O.
– pozbawionego wolności i przetrzymywanego w areszcie tego Urzędu – z powodu jego
przynależności do Związku Wolnej Młodzieży Polskiej, poprzez fizyczne i moralne znęcanie
się  nad  nim  wspólnie  i  w  porozumieniu  z  nieustalonymi  co  do  liczby  i  tożsamości
funkcjonariuszami tegoż Urzędu w celu zmuszenia go do przyznania się do popełnienia
zarzucanych mu czynów i złożenia wyjaśnień na temat działalności tej grupy politycznej.

Działanie  Zbigniewa  D.  wobec  Edwarda  W.  polegało  na  dokonywaniu  codziennych,
wielokrotnych i długotrwałych, trwających po kilka godzin, przesłuchań o różnych porach
na te same okoliczności oraz wielokrotnym biciu go.     

Zbigniew  D.,  będąc  przesłuchany  w  toku  śledztwa  w  charakterze  podejrzanego,  nie
przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Wyjaśnił, że nigdy nad nikim się nie
znęcał i nikogo nie uderzył. Podkreślił, że sam nigdy nie przesłuchiwał, zazwyczaj robił to z
innym funkcjonariuszem. Przyznał natomiast, że w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa
Publicznego w Rzeszowie był zwyczaj wielokrotnego przesłuchiwania tej samej osoby, na te
same okoliczności, ale on tego nie robił.

Wyjaśnienia Zbigniewa D. są sprzeczne ze zgromadzonym w toku śledztwa materiałem
dowodowym.    

 Rzeszów, 26 marca 2014 r.
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