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3Niezłomny spod Goniądza

Arkadiusz Studniarek

Dionizy Sosnowski 
niezłomny 

z Dołów pod Goniądzem

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości.”

Józef Piłsudzki



4 Dyziek Sosnowski

Dyziek Sosnowski 
- Niezłomny spod Goniądza

Przeglądając indeks straconych w więzieniu mokotowskim w War-
szawie z 1953 r. natknąłem się na Dionizego Sosnowskiego z Goniądza. 
Dionizy Sosnowski urodził się 15 sierpnia 1929 r. w Goniądzu jako syn 
Józefa i Emilii. Po wojnie w styczniu 1952 r. przedostał się do Berlina, 
gdzie po przeszkoleniu szpiegowskim 4 listopada 1952 r. zrzucony został 
z samolotu w okolicach Darłowa w byłym województwie Koszalińskim. 
Wraz z nim skakał kolega Skrzyszowski. Obaj zostali ujęci przez funkcjo-
nariuszy UB, tyle w informatorze o osobach skazanych1.

Następnie w Zeszytach Historycznych Win-u nr 24 odnalazłem arty-
kuł Wojciecha Frazika „Sprawa spadochroniarzy - przyczynek do dysku-
sji o wiarygodności akt sądowych”, w którym autor analizuje wiarygodność 
źródeł, gdyż jeszcze kilka lat temu akta spraw karnych (sądowe) były 
dla historyków podstawowym źródłem do rekonstrukcji dziejów podzie-
mia niepodległościowego2. Znajdujące się w nich zeznania, akty oskar-
żenia, wyroki, a także - jako dowody rzeczowe - oryginalne dokumenty 
konspiracyjne, musiały często wystarczyć badaczom, którzy próbowa-
li opisać dany fragment powojennej rzeczywistości. Powracało w związ-

1 AIPN, Teczki więźniów 1953, Sosnowski Dionizy, AWL, WSR w Warszawie, 118/91/3786, 
Informator o osobach skazanych…, w/g indeksu.
2 Wojciech Frazik, Sprawa spadochroniarzy – przyczynek do dyskusji o wiarygodności 
akt sądowych. Zeszyty Historyczne Win-u nr 24 (grudzień 2005).

Dionizy Sosnowski po lewej
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ku z tym pytanie o wiarygodność tych źródeł. Zdawano sobie, bowiem 
sprawę z okoliczności, w jakich powstawały, celów, którym miały służyć, 
a także ich selekcji pod kątem potrzeb aparatu represji. Jak wiadomo, ten 
zestaw dokumentów, który z Urzędu Bezpieczeństwa via prokuratura tra-
fiał do sądu, był przygotowany tak, by ten ostatni mógł „w majestacie 
prawa” skazać podsądnego na karę, przewidzianą dla niego w gabinetach 
partii komunistycznej lub bezpieki3.

Wszystkie informacje można uzyskać właśnie z akt sądowych, nie 
mając dostępu do innych wiarygodniejszych, dla danego fragmen-
tu rzeczywistości źródeł. Podstawą metodologii badań historycznych jest 
wszakże krytyka źródeł, w tym ich konfrontowanie z innymi. Dzięki po-
wszechnej obecnie dostępności innego typu dokumentacji wytwarzanej 
przez bezpiekę w toku śledztwa, akt kontrolno-śledczych, można wska-
zać, jakie niebezpieczeństwa kryją się przy dosłownym odczytaniu akt 
sądowych i jak dramatyczna rzeczywistość kryła się za gładko brzmiący-
mi zdaniami z urzędowych formularzy. Ilustracją  tej  tezy  może  być  
kilka  dokumentów  związanych z odczytaniem aktu oskarżenia dwóm 

3  F. Musiał, Polityka czy sprawiedliwość? Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–
1955), Kraków 2005.

Dionizy Sosnowski Dionizy Sosnowski
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ujętym przez MBP w ramach operacji „Cezary”4 spadochroniarzom 
wysłanym do Polski przez Delegaturę Zagraniczną WiN5. Protokoły 
odczytania aktu oskarżenia wskazywałyby, że odbyło się to całkowicie 
bezproblemowo, obaj oskarżeni przyjęli zarzuty do wiadomości i zgodzi-
li się na przyspieszony termin rozprawy. W rzeczywistości było zupełnie 
inaczej, o czym dowiedzieć się możemy tylko z akt kontrolno-śledczych. 
Ale najpierw jeszcze raz krótkie przedstawienie sylwetki Sosnowskiego: 
Dionizy Sosnowski urodził się 15 sierpnia 1929 r. w Goniądzu, gdy wybu-
chła wojna, miał zaledwie dziesięć lat. Rodzice pragnęli, aby kontynuował 
naukę, posłali go więc na tajne komplety. Po wojnie, we wrześniu 1945 
roku, szesnastoletni Dionizy wyjechał do Białegostoku, gdzie rozpoczął 
naukę w Państwowym Liceum i Gimnazjum nr 1. Fatalny stan finan-
sów rodziny zmusił go jednak wkrótce do podjęcia pracy i zmiany szkoły 
na wieczorową. Według relacji Jerzego Ryszkowskiego6, przyjaciela Dio-
nizego z dzieciństwa i założyciela młodzieżowej organizacji konspiracyjnej 
„Orlęta Podlasia”, Sosnowski podczas pobytu w rodzinnym Goniądzu na-
wiązał kontakt z „Orlętami”. Ponieważ jednak mieszkał w tym czasie w Bia-
łymstoku, najprawdopodobniej jego aktywność była mocno ograniczona. 
22 listopada 1948 roku, będąc jeszcze uczniem piątej klasy gimnazjum 

4 Operacja „Cezary” – utworzenie przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego 
(MBP) fikcyjnej struktury tak zwanej V Komendy lub V Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawi-
słość, kontrolowanej przez funkcjonariuszy MBP – oznaczało to wzięcie pod kontrolę operacyjną 
resztek WiN-u. Celem operacji miało być działanie o charakterze prowokacji, czyli nakłanianie 
do popełniania przestępstw i tworzenie fałszywych dowodów, w celu skierowania postępowania 
karnego przeciwko osobom działającym w ich mniemaniu w niepodległościowej organizacji.
5 Wolność i Niezawisłość była polską cywilno-wojskową organizacją antykomunistyczną. 
WiN domagała się, aby oddziały NKWD i Armii Czerwonej opuściły tereny Polski, jak również 
odrzucała kształt wschodnich granic ustalonych po II wojnie światowej.
6 Jerzy Ryszkowski urodził się w 1932 r. w Goniądzu na Podlasiu w rodzinie zamożnych 
rolników. W 1944 r. razem z rodziną przymusowo ewakuowany, ukrywał się z bratem. W okresie 
okupacji uczęszczał na tajne komplety, a po zakończeniu wojny kontynuował naukę w białostoc-
kim gimnazjum. Razem z rówieśnikami z Goniądza współtworzył młodzieżowe konspiracyjne 
organizacje antykomunistyczne. Skończył studia ekonomiczne w Poznaniu w 1956 r. Po studiach 
krótko pracował w Okręgowym Ośrodku Zwierząt Rzeźnych w Białymstoku jako księgowy i 
kierownik handlowy, a później aż do emerytury jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w 
białostockim zespole szkół ekonomicznych. Po przejściu na emeryturę został w 1994 r. wybrany 
burmistrzem Goniądza i był nim do 2006. Zmarł 16 grudnia 2015 r.
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i pracując jako pomoc biurowa w Zjednoczeniu Energetycznym Okrę-
gu Białostockiego, został przyjęty warunkowo na kurs wstępny na Wy-
dziale Weterynarii Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszkając w stolicy, 
odwiedzał ambasadę amerykańską, by poczytać wyłożone w holu cza-
sopisma. Takie zachowania wzbudzały podejrzenia bezpieki. Być może 
już wówczas snuł plany ucieczki za granicę. Wkrótce Sosnowski został 
zmuszony do przerwania studiów. Dlaczego? Dość rozpowszechniony 
jest pogląd, że stało się tak z przyczyn politycznych (kontakty z ambasa-
dą amerykańską, czy też przypisanie ojca do kategorii kułaków). Rozpo-
czął pracę w Państwowych Zakładach Wychowawczych (dawny Instytut 
Mokotowski - Instytut Moralnie Zaniedbanych Dzieci), gdzie pracował 
z trudną młodzieżą. Posadę otrzymał dzięki narzeczonej, Danucie, córce 
dyrektora placówki. Pierwsze kroki Sosnowskiego w dorosłym życiu zbie-
gły się z ważnymi wydarzeniami w kraju i na świecie. Na przełomie 1947 
i 1948 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego rozbiło IV Zarząd 
Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Bezpieka przejęła także 
archiwum organizacji, dzięki czemu zyskała znaczną wiedzę o dotych-
czasowej działalności podziemia. Informacje te postanowiono wykorzy-
stać do zniszczenia pozostałości konspiracji niepodległościowej w kraju, 
a także w walce z zachodnimi wywiadami i Delegaturą Zagraniczną WiN. 
W tym celu, w ramach operacji o kryptonimie „Cezary”, MBP stworzyło „V 
Komendę WiN” - prowokację, która miała się okazać kluczem do jednych 
z największych sukcesów bezpieki. Wiosną 1951 r. Związek Młodzieży 
Polskiej wytypował Dionizego Sosnowskiego na delegata niezrzeszone-
go na III Zlot Młodych Bojowników o Pokój, który miał się odbyć w sierp-
niu tego roku w Berlinie. Sosnowski chciał wykorzystać nadarzającą się 
okazję do ucieczki na Zachód, ale planując ją, nie zachował należytej 
ostrożności i wszystko zrelacjonował pracującemu z nim byłemu żoł-
nierzowi AK, Stanisławowi Piętakowi, ukrywającemu się wówczas pod 
nazwiskiem Zbigniew Kostrzewa. Ten z kolei opowiedział o Sosnow-
skim funkcjonariuszowi MBP - prowokatorowi podającemu się za dzia-
łacza organizacji podziemnej. Zapadła wówczas decyzja o operacyjnym 
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wykorzystaniu młodego wychowawcy w grze z Delegaturą Zagraniczną 
WiN oraz wywiadem amerykańskim i brytyjskim. W czerwcu zablokowa-
no wyjazd Sosnowskiego do Berlina. W tym samym czasie kontakt z nim 
nawiązał podający się za członka WiN Jarosław Hamiwka „Kamiński” - 
Ukrainiec, agent MBP z powodzeniem wykorzystywany uprzednio przy 
rozpracowaniu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej 
Powstańczej Armii, a od 1948 r. jedna z istotniejszych postaci w orga-
nizacji stworzonej w ramach operacji „Cezary”. Patriotyzm Sosnowskie-
go i jego chęć do działania sprawiły, że nie było trudności z przekonaniem 
go do wstąpienia w szeregi WiN. Nie wiedział, że tym samym wpadł w si-
dła prowokacji, mającej uczynić zeń narzędzie w rękach MBP. Był przeko-
nany, że jest żołnierzem podziemia niepodległościowego o pseudonimach 
„Józef” i „Zbyszek”, i - w założeniach bezpieki - w przekonaniu tym miał 
trwać do końca.

W Niemczech obu późniejszych spadochroniarzy przejmują prawdzi-
wi członkowie WiN, którzy podobnie jak przybyła dopiero co dwójka z kra-
ju, byli przekonani, że ci dwaj z Polski zostali wysłani przez autentyczne 
struktury WiN. Sosnowski i Skrzyszowski zostali skierowani na zorgani-

Rozprawa Dionizego Sosnowskiego

Rozprawa Dionizego Sosnowskiego
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zowany przez Delegaturę Zagraniczną WiN w Monachium, przy pomocy 
amerykańskich instruktorów, kurs radiotelegrafistów z elementami szko-
lenia dywersyjnego. Skrzyszowski ukończył go w lipcu i na kilka dni, 
w tajemnicy przed pozostałymi uczestnikami i Amerykanami, został 
skierowany do Londynu, gdzie przeszedł szkolenie na radiostacjach 
angielskich. Sosnowski ukończył kurs w sierpniu. Niedługo potem za-
pada decyzja, że obaj wracają do kraju. Specjalnym, amerykańskim 
samolotem, ale z częściowo polską załogą, mają nielegalnie przelecieć 
nad granicą i wyskoczyć na północy kraju. Obaj boją się lotu i skoku. 
Na pewno poczuli ulgę, gdy dotknęli ziemi, a wokół nich zaroiło się od 
przyjaznych twarzy - no, nareszcie, czekaliśmy na was - pewnie usłysze-
li. Bo tu prowokacja się nie skończyła i trwała dalej. Ubecy wiedzieli, że 
obaj skoczkowie więcej powiedzą swoim „przełożonym” z WiN niż pod-
czas nawet najbardziej morderczego przesłuchania w jednej z ubeckich 
katowni. Ci dwaj myśleli, że są wśród członków prawdziwej, podziemnej 
organizacji, tymczasem w rzeczywistości tuż po skoku przejęła ich stwo-
rzona przez SB i dobrze zakonspirowana „V Komenda WiN”, do której 
trafił przywieziony przez nich sprzęt, wyposażenie i pieniądze. Umiesz-
czeni w „konspiracyjnych mieszkaniach” w Radości i Warszawie pisa-
li raporty z przebiegu kursu przekonani, że robią to dla członków ich 
prawdziwej organizacji. Kiedy przekazali swym fałszywym dowódcom 
wszystkie informacje - maskarada się skończyła. Obaj zostali aresztowa-
ni przez tych samych ludzi, którzy przez miesiąc grali role podziemnych 
konspiratorów.7

Ale zanim do tego doszło, już wcześniej w 1951 r. „WiN”, realizując 
porozumienie z Amerykanami, zaczął wysyłać na przeszkolenie do ośrod-
ków znajdujących się w RFN autentycznych konspiratorów. Jako pierwszy 
w lipcu 1951 r. przecierał szlak przerzutowy przez NRD i Berlin Zachod-
ni Tomasz Gołąb, który jako emisariusz z kraju pozostał w delegaturze. 
Brał udział w konspiracji właściwie nieprzerwanie od 1940 r. i jako dobry 
znajomy Maciołka i Sieńki miał nieświadomie uwiarygodnić operację. 
7 www.gk24.pl/magazyn/art/4594743,ostatni-lot-cichociemnych,id,t.html
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Charakterystyczne dla działań bezpieki było przerzucenie pod koniec li-
stopada 1951 r. do siedziby Delegatury Zagranicznej WiN w Monachium 
emisariusza, którym był agent „Robert” - Marian Strużyński. Był przeko-
nany, że wysłała go autentyczna organizacja, a tylko przy okazji wykonuje 
zadania dla MBP. Na początku stycznia 1952 r. powrócił do Polski. Prze-
bywanie na Zachodzie było wykorzystywane jako ważny atut w rozgrywce 
prowadzonej po powrocie agenta do kraju.

Decyzja o zakończeniu operacji „Cezary” miała charakter politycz-
ny i zapadła prawdopodobnie na Kremlu. Z operacyjnego punktu wi-
dzenia „gra” rozwijała się pomyślnie i mogła przynieść jeszcze większe 
korzyści. Nie można jednak wykluczyć, że wywiad sowiecki otrzymał 
ostrzegawcze informacje, że Amerykanie zorientowali się w istocie mi-
styfikacji lub planują intensywne działania sprawdzające. Amerykanie 
nie taili zresztą zamiaru przysłania do Polski swoich wysłanników. Pod 

Stefan Skrzyszowski
Dionizy Sosnowski

WIN-krzyż

Stefan Sieńko - Wiktor 

-agent)
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koniec listopada 1952 r. zadecydowano o politycznym wykorzystaniu do-
tychczasowych wyników operacji, a wkrótce o całkowitej likwidacji „gry”. 
Z datą 27 grudnia 1952 r. ogłoszono oświadczenie ujawnienia „WiN” 
podpisane przez J.J. Kowalskiego „Kosa” i Stefana Sieńkę „Wiktora”, 
którzy oprócz archiwów, sprzętu szpiegowskiego i radiostacji mieli prze-
kazać władzom ponad milion dolarów. Głównie tego dnia aresztowa-
no ponad sto osób, z których kilkanaście skazano na śmierć (w sumie 
od początku operacji różnym formom represji poddano około 300 osób). 
O losach aresztowanych decydował osobiście Bolesław Bierut. Rozpo-
częła się olbrzymia kampania propagandowa przeciw USA i emigra-
cji niepodległościowej.8

Operacja „Cezary” była ważnym szczeblem w bezpieczniackiej karie-
rze. Po zakończeniu prowokacji biorący w niej udział funkcjonariusze 
awansowali w hierarchii służbowej (niezależnie od premii i odznaczeń), 
większość mimo przemian politycznych pozostała w resorcie, a Wen-
drowski, który oficjalnie przeszedł z wywiadu do Ministerstwa Spraw Za-
granicznych, zakończył karierę jako peerelowski ambasador w Danii. 
Strużyński został w 1957 r. etatowym oficerem SB, a potem literatem, 
którego książki (pod nazwiskiem Marian Reniak) o utrwalaniu „władzy 
ludowej” wydawano w masowych nakładach i nagradzano resortowy-
mi wyróżnieniami. Sieńko zmienił imię i nazwisko i pracował jako dzien-
nikarz - Andrzej Kazimierowicz.

8 http://niniwa22.cba.pl/operacja_cezary.htm

Plakat propagandowy 

z lat 40 i 50
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 Podobnie inni agenci - w swoich środowiskach uchodzili za bohate-
rów konspiracji, szykanowanych przez aparat bezpieczeństwa. Znacznie 
gorzej powiodło się ich ofiarom. Ci, którzy nie zostali straceni lub nie 
zmarli w więzieniu, najczęściej otrzymali wyroki dożywotniego lub dłu-
goletniego więzienia i tylko zmiana sytuacji politycznej w 1956 r. pozwoli-
ła im wyjść zza krat. Najczęściej borykali się z problemami zdrowotnymi, 
będącymi skutkiem przebywania w więzieniach, trudnościami w znalezie-
niu mieszkania i pracy. Adam Boryczko, który w czerwcu 1954 r. przybył 
nielegalnie do Polski, by wyjaśnić, co właściwie stało się w grudniu 1952 r., 
został aresztowany wkrótce po przekroczeniu granicy i skazany na śmierć. 
Wyszedł z więzienia dopiero w listopadzie 1967 r. Istotę prowokacji utrzy-
mywano w tajemnicy aż do końca lat osiemdziesiątych, a gdy ją ujawnio-
no, dla zaciemnienia obrazu, a może z niewiedzy, włączono do niej pewne 
wątki innego, równolegle prowadzonego „rozpracowania »Ośrodek«„ 
(szerzej znanego jako tzw. afera Bergu). Na wnioskach z operacji „Ceza-
ry” szkoliły się kolejne pokolenia pracowników aparatu bezpieczeństwa. 
Uznawano ją w resorcie za wielki sukces i sprawdzony wówczas model 
przejmowania tajnych organizacji pod kontrolę zamiast ich niszczenia. 
Model ten starano się realizować w połowie lat siedemdziesiątych, gdy 
intensywnie zaczął się rozwijać ruch opozycyjny.9

Zatrzymani skoczkowie bez szans

9 http://niniwa22.cba.pl/operacja_cezary.htm

Plakat propagandowy 

Jak bezpieka wykiwała CIA
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Od chwili zatrzymania obaj skoczkowie byli całkowicie bez szans. 
W rękach bezpieki znajdował się cały materiał dowodowy, aczkolwiek aby 
nie dekonspirować prowokacji, śledczym zabroniono ujawniać, że posia-
dają notatki skoczków ze szkolenia w Niemczech10. Umiejętnie jednak 
dozowano nacisk psychiczny i sugerowano, że bezpieka posiada szero-
ką wiedzę o ich działalności. Sprawiło to, że obaj składali obszerne ze-
znania, aczkolwiek nie od pierwszej chwili i niektóre informacje zataili. 
Wiele wskazuje, że byli świadomi prowokacji lub sądzili, że wpadka obję-
ła raczej przełożonych. Pierwszy publikowany niżej dokument dowodzi, 
że aresztowanych zwodzono obietnicą łagodniejszego wyroku i pod-
dano „praniu mózgu”, co skłoniło ich do pogodzenia się z kierunkiem 
śledztwa i przygotowywanego procesu. Obaj spodziewali się kary śmierci, 
a jednak podczas zapoznawania ich z aktem oskarżenia podjęli drama-
tyczną próbę zmiany swojej sytuacji. Szczególnie zdecydowanie wystę-
powali przeciw zarzutowi przechowywania przez nich spadochronów, 
radiostacji, broni i innego sprzętu oraz przedstawiania przywiezionych 
przez nich dla organizacji pieniędzy jako ich własności - korzyści, którą 
przyjęli za działalność szpiegowską. Wszystkie protokoły rewizji znajdu-
jące się w aktach sądowych datowane są na 6 XII 1952 r., czyli na dzień 
zatrzymania. Przy bliższej analizie zobaczymy jednak, że jedne - i te są 
autentyczne - sporządzone są przez funkcjonariuszy z ekip zatrzymują-
cych skoczków (o ich składzie mówią dokumenty z akt operacyjnych) i nie 
zawierają nic nadzwyczajnego poza ampułkami trucizny, które skoczko-
wie nosili przy sobie, drugie zaś sporządzone są przez funkcjonariuszy 
Departamentu Śledczego, (do którego zatrzymani trafili dopiero ok. 18 
grudnia), zawierają szereg uchybień formalnych, ale przede wszystkim 
„dokumentują” przejęcie przez MBP spadochronów, broni itd., które 
w rzeczywistości były tam od 5 XI 1952 r. W ten sposób zapewniono ist-
nienie dowodów rzeczowych do sprawy.

10 IPN BU 0330/197, Akta kontrolno-śledcze sprawy p-ko D. Sosnowskiemu i S. Skrzy-
szowskiemu, k. 18, Pismo vice dyrektora Departamentu III MBP Leona Andrzejewskiego do dy-
rektora Departamentu Śledczego MBP Józefa Różańskiego, Warszawa, 22 XII 1952.
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Dokument 1

Od st. ofic. śledczego 
Warszawa, dnia 13 lutego 1953 roku

Wydz. II-go Dep. Śledczego MBP 
Piaskowskiego Tadeusza por. 
Do Vicedyrektora Dep. Śledczego MBP ppłk. Leszkowicza 
(drogą służbową)

Raport

Melduję, że w dniu 12 lutego 1953 r. przesłuchiwałem aresztowane-
go Skrzyszowskiego Stefana. W toku przesłuchania Skrzyszowski między 
innymi oświadczył, że został mu odczytany akt oskarżenia przez pracow-
nika Sądu Wojskowego w stopniu porucznika oraz chorążego, którym 
jak się okazało był Wojtczak. Dalej Skrzyszowski nadmienił, że w trakcie 
odczytywania aktu oskarżenia wymienieni odnosili się do niego wulgar-
nymi słowami wyzywając go od pachołków amerykańskich oraz stra-
szyli go karą śmierci, mówiąc, „że tobie już nic nie potrzeba bo i tak 
dostaniesz w czapę”. Skrzyszowski tego rodzaju postępowaniem był bar-
dzo zdziwiony i pytał się dlaczego organa śledcze zmieniły swój stosunek 
do jego osoby, podczas kiedy on pozytywnie ustosunkował się i jest usto-
sunkowany do śledztwa. Proszę ob. pułkownika o zajęcie swojego stano-
wiska w powyższej sprawie11.

Piaskowski T. por.

Dokument 2 - sporządzony przez por. Mieczysława Kieferlinga12; 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie.

11 Wiktor Leszkowicz, wicedyrektor Departamentu Śledczego MBP 15 XI 1951 – 8 IV 
1954 r. Przebieg służby zob.: Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w la-
tach 1944–1978. Centrala, [w:] M. Piotrowski, Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem, 
Lublin 2000, s. 438.
12 Mieczysław Kieferling, ur. w 1925 r. w Przemyślu, nie miał wykształcenia prawniczego, 
po 1947 r. był m.in. aplikantem WPR we Wrocławiu, sekretarzem WSR w Poznaniu, następnie 
pracował w sekretariacie WSR w Warszawie. Zob.: J. Poksiński, „My, sędziowie, nie od Boga...”. Z 
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Do szefa Zarządu Sądownictwa Wojskowego w Warszawie.

Zgodnie z poleceniem Obywatela Pułkownika - melduję co następu-
je: W dniu 12 lutego 1953 r. w godzinach rannych otrzymałem polecenie 
od Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie ppłk. Widaja, 
bym mniej więcej za godzinę - bo za ten czas ma nadejść sprawa z NPW, 
udał się z nią do więzienia Warszawa I, celem odczytania aktu oskar-
żenia oskarżonym w tej sprawie, których nazwiska będą się zaczynać 
na literę „S”. Po otrzymaniu tej sprawy zgodnie z poleceniem Sze-
fa udałem się do więzienia Warszawa I, na X pawilon, gdzie zameldo-
wałem się u ppłk. Leszkowicza, a następnie na jego polecenie do ppłk. 
Łobanowskiego, który dał mi chor. Wojtczaka - jak dowiedziałem się 
nazwisko tego chorążego, którego przed tym nie znałem - od Obywa-
tela Pułkownika, który miał mnie urządzić w wolnym pokoju i wezwać 
jednego z oskarżonych. Akt oskarżenia w cyt. sprawie obejrzałem do-
piero na miejscu w zajętym przeze mnie pokoju, i tu dopiero dowiedzia-
łem się, że chodzi tu o dwóch dywersantów wywiadu amerykańskiego, 
o których szeroko pisała prasa i objaśniała wystawa „Oto Ameryka”13. 
Pierwszym oskarżonym, jakiemu miałem odczytać akt oskarżenia był 
oskarżony Sosnowski. Oskarżonego Sosnowskiego pouczyłem, że od-
czytany będzie mu akt oskarżenia w jego sprawie, żeby uważnie słu-
chał jego treść oraz gdyby nie rozumiał czegoś lub nie dosłyszał, by 
się zwrócił z zapytaniem do mnie, a ja mu powtórzę niezrozumiałą 
dla niego treść. Po odczytaniu aktu oskarżenia oskarżony Sosnowski - 
zapytany przeze mnie, czy zrozumiał akt oskarżenia, powiedział mi:  
1) czy była to szkoła dywersyjno-szpiegowska - on nie wie, jego specjalność 
to radio, że nie uczono go wysadzać fabryki, minować drogi i mosty, palić stogi, 
2) jakie było jego zadanie na terenie Polski - nie ma pojęcia, 
dziejów Sądownictwa Wojskowego PRL 1944–1956. Materiały i dokumenty, Warszawa 1996, s. 
84.
13 Propagandowa wystawa antyamerykańska otwarta w Warszawie w połowie grudnia 
1952 r. Autorami scenariusza byli Antoni Aleksandrowicz i Zenon Kosidowski. 29 XII 1952 r. 
wypożyczono na nią jako eksponaty spadochrony, kombinezony i inny sprzęt przywieziony przez 
skoczków. Otwarcie w Warszawie wystawy problemowej „Oto Ameryka”, „Trybuna Ludu” nr 
350(1412), 17 XII 1952.



16 Dyziek Sosnowski

3) radiostację i sprzęt, jaki miał przy sobie on nie przechowywał, 
4) na lądowisku sprzęt oddał ludziom, którzy na nich czekali, 
5) kto to był, nie wie, przypuszczał, że była to organizacja, 
6) przez okres jaki był w Polsce po skoku, nic nie działał i nie miał żadne-
go zadania, a jego zadanie byłoby mu wyznaczone chyba w czasie konfliktu, 
7) nie będzie on jednak stawiał żadnych sprzeciwów, gdyż uważa, że tak 
musi być, bo trzeba potępić Amerykanów.

Poszczególne zarzuty z jego strony w kierunku aktu oskarżenia jeden 
po drugim mu tłumaczyłem, na podstawie aktu oskarżenia. Oskarżony 
Sosnowski po wysłuchaniu mych objaśnień przyznał mi rację, lecz nie 
przestał kwestionować dowodów rzeczowych w sprawie radiostacji RS-6 
i innych dowodów, jakoby on miał je przechowywać. Ja powiedziałem, 
[że] co mu jeszcze jest niezrozumiałe, to musi już przedstawić Sądowi, 
po czym dałem protokół odczytania aktu oskarżenia, który po przeczyta-
niu miał podpisać. Oskarżony Sosnowski przeczytawszy protokół szukał 
wzrokiem pióra, wówczas ja dałem mu swoje pióro „Parker” i powiedzia-
łem: podpiszcie tym, to także amerykańskie.

Po tym kazałem wyprowadzić Sosnowskiego, a obecny w tym cza-
sie chor. Wojtczak, który na krótko przed tym wszedł do pokoju, 
szepnął na ucho konwojowi, by doprowadził Skrzyszowskiego. Oskarżo-
nemu Skrzyszowskiemu dałem kilka pytań - oczywiście przed tym obja-
śniłem mu cel swego przybycia a jego wezwania, zadając mu kilka pytań, 
czy zna dowody rzeczowe w tej sprawie, czy zapoznał się z aktami śledz-
twa, czy wszystko zrozumiał, oraz czy mu czytać powoli i w jaki sposób 
by zrozumiał treść aktu oskarżenia. Oskarżony Skrzyszowski zaczął swoje 
wywody od tego, że on był w 1945 r. w Wojsku Polskim, z którego w na-
stępstwie zbiegł, ponieważ chcieli go rzekomo wykończyć sowieci, że nie 
uciekł do Berlina, lecz skierowała go tam organizacja na szkołę „Radio”, 
do której zwerbował go brat, który już nie żyje, że jest mało uświadomiony 
politycznie, a nastawienie organizacji podobało mu się na tyle, ponieważ 
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żądaniem jej rzekomo było także obrona granic na Odrze i Nysie14. Ponie-
waż jego wywody wydały mi [się] absurdalne przerwałem mu je i oświad-
czyłem, że to należało do śledztwa, a obecnie może to już wyjaśnić przed 
sądem. Warszawa, dnia 14 lutego 1953 r.

Dokument 3 - Analogiczny dokument15 sporządził śled-
czy chor. Bernard Wojtczak, Sekcja II Wydz. II Dep. Śledczy MBP 
Do Naczelnika Wydz. II Dep. Śledczego MBP ppłka Łobanowskiego.

Raport

Po odczytaniu aktu oskarżenia przez por. 
z Sądu podejrzanym Sosnowskiemu Dionizemu i Skrzyszowskiemu Ste-
fanowi w dniu 12 lutego 1953 r. wysuwali oni następujące zastrzeżenia: 
1. Ekwipunek zawarty w worku podczas zrzutu nie stanowił ich własno-
ści i w związku z tym nie powinni być pociągani za to do odpowiedzialno-
ści karnej. 
2. Skrzyszowski Stefan negował jakoby jego przeszkolenie za granicą 
było przeszkoleniem dywersyjno-szpiegowskim, a jedynie był to kurs 
radiołączności.
3. Skrzyszowski nie przyznaje się do faktu, aby przed zrzutem do Pol-
ski otrzymał jakieś zadania dywersyjno-szpiegowskie, a takowe miał otrzy-
mać dopiero od org. WiN w kraju.
4. Obaj podejrzani nie przyznają się do faktu, że byli szpiegami na usługach 
wywiadu amerykańskiego, tłumacząc to tym, że szkoleni byli przez Dele-
gaturę Zagraniczną WiN.
5. Twierdzą, że w Polsce zadaniem ich miała być w przyszłości ochro-
na gospodarki na wypadek wojny, gdyż „ustroje mogą się zmieniać, ale 
dorobku narodowego nie wolno niszczyć”16

14 Postulat ten rzeczywiście był bardzo mocno wysuwany w działalności Delegatury Za-
granicznej WiN, a także – co zrozumiałe – podczas pozyskiwania nowych konspiratorów przez 
prowokatorów z „V Komendy”.
15 IPN BU 0330/197, Akta kontrolno-śledcze sprawy p-ko D. Sosnowskiemu i S. Skrzy-
szowskiemu, k. 83, rkps.
16 Jest to dowód, że radiotelegrafiści szkoleni byli dla celów akcji „Wulkan” – skoordy-
nowanej dywersji na liniach komunikacyjnych biegnących przez Polskę, która miała zastąpić 
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6. Skrzyszowski tłumaczy się, że wiele faktów w całej sprawie jest inaczej 
komentowane aniżeli on je rozumie, zasłaniając się nieświadomością po-
lityczną oświadcza, że on widzi je w innym świetle.

Warszawa, dnia 14 lutego 1953 r.

Być może wynikiem tych raportów, a może tylko rutynowym działa-
niem przed procesem pokazowym, były rozmowy z oskarżonymi, któ-
rych ślad znajdujemy w donosie agenta celnego przebywającego w jednej 
celi z D. Sosnowskim: na krótko przed swoim procesem, […] odbyła się 
poważna rozmowa, po prostu Sosnowskiego wezwano tak, jak gdyby 
na przesłuchanie, i tam rozmawiał z Sosnowskim jakaś wyższa osobi-
stość MBP, tak jak wyraził się Sosnowski i ta osobistość zaznaczyła So-
snowskiemu, że Ministerstwu Bezpieczeństwa nie rozchodzi się o ludzi, 
z którymi Sosnowski miał powiązania w kraju, lecz Ministerstwu roz-
chodzi się najwięcej o to, aby Sosnowski na swym procesie jak najgorzej 
określił Amerykanów i stosunki panujące w Niemczech Zachodnich17.

Morderca sądowy Widaj

amerykańskie uderzenie atomowe w razie wybuchu wojny z Sowietami.
17 IPN BU 01224/1819, Akta operacyjne sprawy krypt. „Cezary”, j. 472.5.8, Donos agenta 
celnego, Warszawa, 14 III 1953.

Mieczysław Widaj



19Niezłomny spod Goniądza

18 lutego 1953 r. pokazowemu procesowi przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Warszawie przewodniczył ppłk Mieczysław Widaj (ska-
zał na śmierć ponad stu polskich niepodległościowców). Jak czytamy 
w akcie oskarżenia: „Dnia 4 listopada 1952 r. z lotniska amerykańskich 
wojsk okupacyjnych w Wiesbaden (Niemcy Zachodnie) w godzinach 
wieczornych wystartował amerykański samolot wojskowy przystosowa-
ny do zrzutu skoczków spadochronowych i skierował się przez Niemcy 
Zachodnie, Szwecję, wyspę Bornholm w stronę Polski. Około północy 
tegoż dnia z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego przeleciał 
granice powietrzne Polski w okolicach Darłowa, po czym na terenie woj. 
koszalińskiego (okolice Mzdowa) dokonał zrzutu dwóch skoczków. Or-
gana bezpieczeństwa wszczęły poszukiwania za zrzuconymi skoczkami, 
w wyniku czego ujawniono, że skoczkami tymi byli Stefan Skrzyszow-
ski i Dionizy Sosnowski, którzy zostali aresztowani 6 grudnia”. I dalej: 
„O fakcie zrzutu władze bezpieczeństwa zostały tegoż dnia poinformo-
wane przez miejscową ludność, w wyniku czego wszczęto poszukiwania”. 
To jedno z kłamstw, które miało ukryć ubecką prowokację.

Strzelał Aleksander Drej

Szpiedzy, „którzy wysługiwali się Amerykanom”, zostali skaza-
ni na karę śmierci. Sosnowskiego próbowała ratować narzeczona Danuta - 
dotarła do ministra bezpieczeństwa, była przesłuchiwana przez bezpiekę. 
W liście, do dziś przechowywanym przez rodzinę Sosnowskiego, napi-

Aleksander Drej
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sała: „Ukochani. To, co było, przysłoniło mi radość na całe życie, żad-
na siła nie zdoła zetrzeć z pamięci. Dyziek - to dla mnie rana nigdy nie 
zagojona, to dla mnie świętość. Człowiek, którego kochałam swą pierw-
szą, gorącą, niewinną miłością. Niezbadane są wyroki boskie. Tak kieruje 
w życiu człowiekiem, doświadcza go i idzie dalej. Tak mi jesteście drodzy 
i bliscy, że na samo wspomnienie o Waszych troskach łzy cisną mi się 
do oczu. Wasza - zawsze ta sama - Danusia”.

Trzy tygodnie później Najwyższy Sąd Wojskowy skargi rewizyjne 
obrońców „pozostawił bez uwzględnienia”. Dionizy Sosnowski zo-
stał zamordowany w więzieniu mokotowskim w Warszawie 15 
maja 1953 r. Miał 24 lata.

Tego samego dnia kat Aleksander Drej zastrzelił również Stefa-
na Skrzyszowskiego, ps. Janusz Patera, Bolek, przed wojną żołnierza WP, 
AK-owca, wyróżniającego się kursanta w Niemczech. Miał 42 lata.18

Pokazówka - wyrok ustalony

Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to jedynie pokazówka, że wyrok jest 
już ustalony. Nawet jeden z obrońców nie miał co do tego wątpliwości, 
bo za linię obrony przyjął stanowisko prokuratora. - „Dodatnie znaczenie 
tego procesu już sam Pan Prokurator podkreślił w swoim przemówieniu, 
18 Tadeusz Płużański, http://niezalezna.pl/60879-dyziek-nigdy-niezagojona-rana

Rozprawa Dionizego Sosnowskiego Rozprawa Dionizego Sosnowskiego
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a mianowicie, że proces ma bardzo duże znaczenie, bo niech robotnik, 
rzemieślnik, inteligent pracujący, inżynier wie, że wróg jeszcze kąsa, że 
ta przydeptana żmija jeszcze groźnie kąsa. Można powiedzieć, że zasługą 
oskarżonego Skrzyszowskiego jest to, że proces powstał i istnieje i ma do-
datnie znaczenie” - mówił obrońca Edmund Biejat a fakt, iż jego klient nie 
skorzystał z danej mu przez Amerykanów ampułki trucizny skomentował:

„On tego polecenia nie wypełnił i to też ma swoją wymowę, jeśli cho-
dzi o jego zachowanie się”, a zakończył : „Jeżeli chodzi o wymiar kary, 
to proszę sądu, ażeby ta kara nie była karą najsurowszą, jakiej żąda pro-
kurator. Ażeby oskarżony w tej chwili nie żałował tego, że nie rozgryzł 
tej ampułki, którą miał w swoim posiadaniu. Ja proszę o wyrozumia-
ły wyrok”. Wyrok zapadł 18 lutego 1953 r.: dla obu kara śmierci. Trzy 
tygodnie później Najwyższy Sąd Wojskowy skargi rewizyjne obroń-
ców „pozostawił bez uwzględnienia”. Wyrok wykonano 15 maja 1953 
r. w więzieniu mokotowskim. Tak zginęli ostatni cichociemni, którzy 
w ostatnią swoją misję ruszyli jako nieświadomi agenci komunistycznej 
bezpieki. Spadochron Sosnowskiego ...zakurzony i zapomniany, przeleżał 
w archiwum przez ponad 50 lat. Po odkryciu w 2006 r. trafił do Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Potem został przekazany gdzieś dalej, ale tutaj 
nieoczekiwanie ślad się po nim urywa. Jakiś czas temu pracownicy kosza-
lińskiego IPN próbowali go odszukać, był plan, aby go przywieźć do Ko-
szalina i zaprezentować w ramach jednej z wystaw. Jak do tej pory to się 
nie udało. Spadochron Dionizego Sosnowskiego - niemy świadek ubec-
kiej prowokacji i dramatu dwóch spadochroniarzy, którzy w nocy z 4 na 5 
listopada 1952 roku wylądowali w naszym regionie - zaginął po raz dru-
gi. Wolność i Niezawisłość” (WiN): organizacja konspiracyjna utworzo-
na we wrześniu 1945 po rozwiązaniu Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj 
(podziemnego kierownictwa walki zbrojnej). WiN miało być ruchem 
społeczno-politycznym, walczącym w obronie praw obywateli i niepod-
ległości Polski. Żądało przeprowadzenia w Polsce wolnych wyborów par-
lamentarnych, przywrócenia swobody zrzeszania się i wolności prasy. 
W 1946 roku WiN podporządkowało się emigracyjnym władzom polskim 
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w Wielkiej Brytanii i uznało za priorytetową podziemną walkę zbrojną 
z komunistycznym aparatem terroru. WiN działało na obszarze całej 
Polski. Wkrótce powołało swoje zagraniczne przedstawicielstwo zwane 
Delegaturą WiN. Na przełomie lat 1945 i 1946 liczyło 30 tys. członków. 
Było silnie zwalczane przez władze komunistyczne: aresztowania zmniej-
szały stopniowo liczebność ruchu. WiN prowadziło wywiad i kontrwywiad 
(gromadziło informacje o wojsku, UB itp.), informację i propagandę, sa-
moobronę, m.in. uwalnianie więzień, w których przetrzymywano opozy-
cjonistów, walkę partyzancką. Do grudnia 1947 r. działały cztery kolejne 
zarządy, częściej zwane komendami WiN. Ich historia to dzieje setek 
aresztowań, dziesiątków wykonanych wyroków śmierci. W 1948 r. po-
wstała V Komenda WiN. Była mistyfikacją. Stworzył ją III Departament 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Celem tej prowokacji, zwanej 
grą „Cezary”, było ostateczne rozbicie WiN w Polsce i infiltracja zagra-
nicznej Delegatury WiN, a za jej pośrednictwem - zachodnich wywiadów. 
28 grudnia 1952 r. Polska Agencja Prasowa doniosła o ujawnieniu się 
V Komendy WiN. Jej dowódcy, czyli w rzeczywistości agenci bezpieki, 
przekazali władzom bezpieczeństwa broń, radiostacje, szyfry oraz ponad 
milion dolarów. Dolary - zaznaczyła prasa - otrzymali od wywiadu USA. 

Propaganda w jedynie wówczas słusznej Trybunie Ludu
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Akt zgonu Dionizego Sosnowskiego

Akt wysłany do rodziny po egzekucji

Protokół wykonania kary
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Gazety podały treść oświadczenia szefów „WiN”: „Kierowaliśmy orga-
nizacją wtedy, kiedy na naszych oczach w Warszawie rosły nowe dzielni-
ce mieszkaniowe, dziesiątki nowych fabryk, kiedy zaczęto wznosić Nową 
Hutę, kiedy odbudowywał się stary Gdańsk (...) Będziemy organizację 
stopniowo likwidowali”19.

19 www.gk24.pl/magazyn/art/4594743,ostatni-lot-cichociemnych,id,t.html

Odpowiedź z Zarządu Sądownictwa Wojskowego na pismo matki – Dionizego Sosnowskiego

Odpowiedź z Warszawskiego Sądu Wojskowego na pismo matki – Dionizego Sosnowskiego. 
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Tragiczna historia jednego spadochronu

W maju 2006 r. w „Życiu Warszawy” ukazał się artykuł pt. Tra-
giczna historia jednego spadochronu, w którym pisze o zaskakującym 
odkryciu w archiwum Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Znalezio-
no w nim spadochron Dionizego Sosnowskiego - skazanego na śmierć 
i straconego w 1953 roku członka niepodległościowej organizacji Wolność 
i Niezawisłość. Spadochron Sosnowskiego przeleżał zakurzony i zapo-
mniany w archiwum ABW ponad pięćdziesiąt lat. Dziennik przypomina, 
że WiN powstała pod koniec II wojny światowej, by walczyć z komuni-
zmem w Polsce. W 1952 roku Sosnowski wraz z innym spadochronia-
rzem Stefanem Skrzyszowskim został zrzucony na Pomorzu. W Polsce 
mieli prowadzić akcję dywersyjną. Spadochroniarzy przejęli podający 
się na członków WiN funkcjonariusze bezpieki. Przez ponad miesiąc 
nieświadomi mistyfikacji spadochroniarze opowiadali im szczegóły dzia-
łalności organizacji. Kiedy UB uznało, że opowiedzieli już wszystko zo-
stali aresztowani. Po pokazowej rozprawie w lutym 1953 r. skazano ich 
na śmierć. Zostali straceni trzy miesiące później. Historycy podkreślają, 
że ich skazanie było największym sukcesem w historii polskiego apara-
tu bezpieczeństwa20.

Odkrycie w archiwum
Rok 2006, Warszawa. Za wielką ścianą z kartonów i teczek pełnych 

dokumentów pracownicy porządkujący archiwum Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego natrafiają na coś dziwnego. Zwinięty, miejscami moc-
no zniszczony, jedwabny materiał sporych rozmiarów. Gdy go rozwijają 
już wiedzą, co znaleźli: spadochron. Kilka godzin trwa śledztwo zdumio-
nych archiwistów, zanim jasne staje się, kto i kiedy na nim wylądował. Na-
leżał do Dionizego Sosnowskiego, który wraz ze Stefanem Skrzyszowskim 
wylądowali na terenie ówczesnego województwa koszalińskiego w 1952 

20 Tadeusz Płużański, http://niezalezna.pl/60879-dyziek-nigdy-niezagojona-rana
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roku (dziś powiat słupski). Obaj byli członkami niepodległościowej, 
antykomunistycznej organizacji „Wolność i Niezawisłość”. W Polsce 
mieli prowadzić akcję dywersyjną. Przez ponad miesiąc od wylądowa-
nia byli pewni, że zaraz po skoku przejęli ich członkowie WiN, którzy 
wcześniej przemycili ich przez granicę i przeszmuglowali aż do Nie-
miec, gdzie zostali przeszkoleni. Byli w błędzie - od początku do koń-
ca była to prowokacja bezpieki, której agenci podawali się członków WiN, 
a nieświadomi mistyfikacji spadochroniarze opowiadali im wszystko, 
czego dowiedzieli się za granicą o organizacji. To była jedna z najbardziej 
perfidnych i misternych akcji przygotowanych przez Urząd Bezpieczeń-
stwa. Do rozpracowania polskich i zagranicznych struktur WiN wyko-
rzystali prawdziwych konspiratorów i antykomunistów, czyniąc z nich 
swoich nie zdających sobie z niczego sprawy „agentów”. A gdy ci już prze-
stali być potrzebni, po pokazowej rozprawie w lutym 1953 roku, skaza-
no ich na karę śmierci. Zostali straceni trzy miesiące później21.

Spadochron odnalazł się i… zaginął
Istotną rolę w rozpracowaniu Sosnowskiego i Skrzyszowskie-

go miał funkcjonariusz bezpieki Henryk Wendrowski, czołowy agent 
w prowokacyjnej V Komendzie WiN-u (potem, w latach 1968–1973 
był ambasadorem PRL-u w Kopenhadze, zmarł w 1997 r., pochowany 
na Cmentarzu Północnym w Warszawie). Inwigilował ich również inny 
słynny agent Marian Stróżyński (zmarły w 2004 r. w Warszawie, pocho-
wany na Powązkach Wojskowych!). W 2006 r. archiwiści, porządkując 
zasoby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, znaleźli zwinięty spado-
chron Dyźka – ostatniego cichociemnego. Spadochron trafił następnie 
do Instytutu Pamięci Narodowej i… zaginął po raz drugi22.

21 www.gk24.pl/magazyn/art/4594743,ostatni-lot-cichociemnych,id,t.html
22 Tadeusz Płużański, http://niezalezna.pl/60879-dyziek-nigdy-niezagojona-rana
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Pogrzeb Żołnierzy Wyklętych

Szczątki Dionizego Sosnowskiego odnaleziono 14 maja 2013 r. 
w kwaterze „Ł” Cmentarza Powązkowskiego Wojskowego w Warszawie. 
28 września 2014 roku, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim 
z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, Instytut Pamię-
ci Narodowej ogłosił, że udało się ustalić tożsamość Sosnowskiego. Notę 
potwierdzającą identyfikację Dionizego Sosnowskiego w imieniu rodziny 
odebrał jego brat Ryszard Sosnowski. 27 września 2015 r. Dionizy So-
snowski został uroczyście pochowany w Panteonie – Mauzoleum Wyklę-
tych – Niezłomnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 
w Warszawie.

Dionizy Sosnowski – człowiek który miał zostać zapomniany

8 odnalezionych na Łączce
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28 września 2015 r. na Wojskowych Powązkach odsłonięto panteon-
-mauzoleum, w którym złożono szczątki kilkudziesięciu żołnierzy wy-
klętych - ofiar terroru komunistycznego. W uroczystości wzięły udział 
najwyższe władze państwowe na czele z premierem Ewą Kopacz, mini-
strem Wojciechem Kolarskim zastępującym prezydenta Dudę, który 
przebywa na Zgromadzeniu ONZ w Nowym Jorku oraz  sekretarzem 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Janem Kunertem. Rozpo-
częły się od mszy żałobnej na pl. Piłsudskiego celebrowanej przez bp. 
polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, zakończyły na Powązkach 
złożeniem trumien w Panteonie-Mauzoleum, a także salwą honorową 
Wojska Polskiego.

Długo trzeba było czekać, ponad 60 lat, aby można było ich pożegnać 
w ten najbardziej oczywisty i ludzki sposób, jakim jest pogrzeb i zło-
żenie do grobu. Dzisiaj składamy im hołd za wierność i niezłomność - 
powiedziała premier podczas uroczystości pogrzebowych na Łączce. 
Z kolei Wojciech Kolarski odczytał list prezydenta Dudy - Jako Prezy-
dent Rzeczypospolitej w imieniu całego narodu polskiego pochylam 
czoło w hołdzie dla poległych i zamordowanych żołnierzy drugiej konspi-
racji. Składając ich doczesne szczątki w panteonie-mauzoleum, niepod-
legła Polska wypełnia chrześcijańską powinność i – choć w niewielkiej 
części – spłaca dług wdzięczności wobec swoich najwierniejszych synów. 

Mauzoleum na Powązkach Pogrzeb Dionizego Sosnowskiego
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Uniewinnienie

18 października 2000 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie 
na mocy ustawy z 23 lutego 1991 roku uznał wyrok WSR i postanowienie 
NSW wobec Dionizego Sosnowskiego za nieważne, stwierdzając, że Dio-
nizy Sosnowski padł ofiarą prowokacji MBP, a motywem jego działalno-
ści była chęć walki o niepodległy byt państwa polskiego.

W Panteonie-Mauzoleum zostali pochowani:

Stanisław Abramowski „Bury„, Władysław Borowiec „Żbik„, por. 
Henryk Borowy-Borowski „Trzmiel„, Bolesław Budelewski „Pług”, por. 
Edmund Bukowski „Edmund”, mjr Jan Czeredys, por. Julian Czerwia-
kowski „Jurek”, Bolesław Częścik „Orlik”, mjr Hieronim Dekutowski „Za-
pora”, Adam Gajdek „Agata”, por. Stefan Głowacki „Smuga”, Marian 
Kaczmarek „Paweł”, ppłk Stanisław Kasznica „Maszkowski”, ppłk Aleksan-
der Kita, mjr Bolesław Kontrym „Żmudzin”, por. Józef Kozłowski „Las”, 
Zygfryd Kuliński „Albin”, Stanisław Kutryb „Ryś”, kpt. Stanisław Łukasik 
„Ryś”, Józef Łukaszewicz „Kruk”, ppłk Antoni Olechnowicz „Pohorecki”, 
płk Marian Orlik, Henryk Roman Pawłowski „Henryk Orłowski”, por. Ta-
deusz Pelak „Junak”, ppor. pil. Edward Pytko, Karol Rakoczy „Bystry”, 
Eugeniusz Smoliński „Kazimierz Staniszewski”, kpr. pchor. Dionizy So-
snowski „Zbyszek”, por. Zygmunt Szymanowski „Jezierza”, mjr Ludwik 
Świder „Johann Puk”, kpt. Aleksander Tomaszewski „Al”, por. Edmund 

Dionizy Sosnowski
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Tudruj „Mundek”, por. Wacław Walicki „Tesaro”, por. Arkadiusz Wasi-
lewski ”Biały”, Ryszard Widelski ”Irydion”.

Było to możliwe dzięki pracom archeologiczno-ekshumacyjnym 
w kwaterze „Ł” na cmentarzu Powązkowskim. Rozpoczęto je w 2012 r. 
i trwają do dziś. Do tej pory udało się ekshumować 198 osób, a ziden-
tyfikować 40, to ich szczątki spoczęły dziś na Powązkach. Odnalezienie 
i zidentyfikowanie Żołnierzy Wyklętych to zasługa IPN, ale też wielu in-
nych instytucji. Instytut wraz z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym 
w Szczecinie utworzył Polską Bazę Genetyczną Ofiar Totalitaryzmów. Po-
magały także Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Minister-
stwa Sprawiedliwości. Pracami poszukiwawczymi od początku kieruje 
prof. Krzysztof Szwagrzyk.

Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych – znajduje się 
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie dla upamiętnie-
nia żołnierzy wyklętych – ofiar stalinowskich represji w Polsce po II woj-
nie światowej. Zaprojektowany został przez Jana Kukę i Michałą Dąbka. 

Miejsce spoczynku Dionizego Sosnowskiego



31Niezłomny spod Goniądza

Od Zarządu TPG

W 2016 r. złożyliśmy po raz pierwszy do ówczesnych władz Goniądza wnio-
sek o uhonorowanie w formie tablicy Dionizego Sosnowskiego.  Podobne 
pisma jeszcze dwukrotnie na przestrzeni lat Towarzystwo Przyjaciół Gonią-
dza kierowało do Burmistrza i Rady Miejskiej w Goniądzu, niestety bez odze-
wu. Nie wiemy tego do końca, ale być może nasze monity i ciągłe mówienie 
o tak ważnym temacie sprawiły, że nastąpiło szczęśliwe zakończenie i Dionizy 
Sosnowski został w godny sposób uhonorowany. Co prawda Naszym zamierze-
niem było uhonorowanie niezłomnego pojedynczą tablicą, gdyż uważamy, że 
na nią zasłużył. Nie mniej jednak, cieszymy się z tego co jest i że już na zawsze 
imię i nazwisko cichociemnego z Kolonii Doły pod Goniądzem będzie wplecione 
w przebogate dzieje gminy Goniądz.

Dla nas najważniejsze jest to, żeby pamięć o Nim przetrwała kolejne poko-
lenia. Bo to on 24 letni młody człowiek oddał za wolną i niezależną Ojczyznę 
to co miał najcenniejsze – życie. Należy też zaznaczyć, że Dionizy Sosnow-
ski został uhonorowany podwójnie, pierwsza tablica pojawiła się w 2019 r. 
na cmentarzu parafialnym w Goniądzu, a druga została odsłonięta 1 marca 2020 
w parku miejskim.

Brat Dionizego Ryszard Sosnowski
Zaproszenie od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
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Wkładem Towarzystwa Przyjaciół Goniądza jest wydanie niniejszej publi-
kacji, która sprawi, że pamięć o młodym bohaterze nie będzie ulotna, że każdy 
kto będzie miał takie życzenie będzie mógł się zapoznać z losami Dyźka.

Janusz Rutkowski, Arkadiusz Studniarek, Lucyna Pawelska, 
Maria Niemotko, Henryk Kościuch, Dariusz Rosiński, 

Andrzej Pawełkowski, Waldemar Wierzbicki

1 marca 2020 r.

1 marca, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” w Goniądzu została odsłonięta tablica poświęcona kpt. Albi-
nowi Potockiemu – żołnierzowi WP, uczestnikowi wojny obronnej 1939 
r., zamordowanemu przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie, mjr. 
Mieczysławowi Potockiemu ps. „Węgielny”, „Kamień” – żołnierzowi WP 
oraz AK, jednemu z dowódców akcji „Burza” na Wileńszczyźnie oraz kpr. 
pchor. Dionizemu Sosnowskiemu ps. „Zbyszek” – członko-
wi Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, po pokazowym procesie 
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. 
Skazany został w dniu 18 lutego 1953 r. przez Wojskowy Sąd 
Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, która została wykona-
na w mokotowskim więzieniu 15 maja 1953 r.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódz-
twa podlaskiego, samorządu, służb mundurowych oraz lokalnych orga-
nizacji społecznych. Białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
reprezentowali: Iwona Mudel pracownik OBUWiM, która odczytała list 
dyrektora oddziału IPN w Białymstoku dr. hab. Piotra Kardeli skierowa-
ny do uczestników uroczystości oraz Paweł Niziołek pracownik OBBH, 
który wygłosił prelekcję o upamiętnionych bohaterach.

Tablica pamiątkowa odsłonięta została staraniem Oddziałowego Biu-
ra Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku, oraz społecz-
ności Miasta i Gminy Goniądz.23 

23 https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/92217,Odsloniecie-tabli-
cy-upamietniajacej-kpt-Albina-Potockiego-mjr-Mieczyslawa-Potock.html




