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IPN oddaje hołd przywódcom Polskiego Państwa
Podziemnego
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek złożył
kwiaty pod tablicami ku czci szesnastu przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego, uprowadzonych w 1945 roku przez
władze ZSRS

 

 

W 75 rocznicę uprowadzenia 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego prezes
Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oddał im hołd, składając kwiaty pod pomnikiem
znajdującym się przed willą w Pruszkowie, skąd zostali uprowadzeni do ZSRS.

27 marca 1945 roku sowiecka policja polityczna, NKWD aresztowała przywódców Polskiego
Państwa Podziemnego, którzy przybyli do Pruszkowa na zaproszenie sowieckich dowódców
na rozmowy dotyczące realizacji ustaleń konferencji jałtańskiej. Wśród nich – delegata
rządu na kraj i wicepremiera Jana Stanisława Jankowskiego, ostatniego Komendanta
Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego oraz przewodniczącego Rady Jedności Narodowej
Kazimierza Pużaka.

Porwanie polskich przywódców było jednym z elementów nowego zniewolenia Polski przez
drugi, obok hitlerowskich Niemiec, totalitarny reżim – tym razem sowiecki. Ten gest nie
pozostawiał już złudzeń, że Stalin zechce dotrzymać jałtańskich uzgodnień, przewidujących
m.in. wolne wybory w Polsce. Równolegle nowa władza prowadziła już szeroko zakrojoną
akcję represji, brutalnie tłumiąc wszelkie przejawy społecznej niezależności.

Członkowie legalnych polskich władz, uznawanych przez państwa zachodnie, zostali
przewiezieni do Moskwy i w czerwcu 1945 r. osądzeni w pokazowym procesie. Ludzie
kierujący Polskim Państwem Podziemnym, które stanowiło część koalicji antyhitlerowskiej,
zostali oskarżeni o współpracę z Niemcami, z którymi walczyli całą wojnę, i o zwalczanie
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ZSRS, przeciw któremu – jako należącemu do obozu państw walczących z III Rzeszą – nie
podjęli walki.

Najwyższe wyroki otrzymali gen. Leopold Okulicki (10 lat więzienia), Jan Stanisław
Jankowski (8 lat) oraz jego zastępcy: Adam Bień, Stanisław Jasiukowicz i Antoni Pajdak
(wszyscy po 5 lat). Końca kary nie dożyli gen. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jankowski i
Stanisław Jasiukowicz. Kazimierz Pużak po powrocie do Polski został ponownie aresztowany
i zamęczony w komunistycznym więzieniu.

Polecamy materiały na temat porwania i moskiewskiego procesu
szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.
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