
326

OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 8 kwietnia 2004 r.

o treÊci oÊwiadczeƒ z∏o˝onych przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w la-
tach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488

i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,
poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175,
poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Sàd Apelacyjny w War-
szawie postanowi∏ podaç do publicznej wiadomoÊci,
co nast´puje:



1. Jerzy Adamczyk, syn Jana, urodzony 22 kwietnia
1934 r. w Cz´stochowie, zamieszka∏y w Grójcu,
oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa — Komitecie do Spraw Bezpie-
czeƒstwa Publicznego — od dnia 1 wrzeÊnia
1956 r. do dnia 10 listopada 1956 r. w charakterze
funkcjonariusza.

2. Tadeusz Adamski, syn Micha∏a, urodzony 16 lipca
1925 r. w KuÊniu, zamieszka∏y w Sieradzu, oÊwiad-
czy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa — S∏u˝bie Wi´ziennej — od dnia 1 kwiet-
nia 1947 r. do dnia 21 wrzeÊnia 1947 r. w charakte-
rze stra˝nika w wi´zieniu w Sieradzu.

3. Barbara B∏achowska, córka Józefa, urodzona
5 grudnia 1924 r. w ¸owiczu, zamieszka∏a w War-
szawie, oÊwiadczy∏a, ˝e pracowa∏a w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa — Powiatowych Urz´-
dach Bezpieczeƒstwa Publicznego w ¸owiczu i Ra-
domsku — od dnia 16 kwietnia 1945 r. do sierpnia
1949 r. w charakterze maszynistki-sekretarki.

4. Arkadiusz Gajkowski, syn Stanis∏awa, urodzony
22 marca 1934 r. w Zàbkowicach, zamieszka∏y
w Krakowie, oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa.

5. Krystyna Janicka-Fularczyk, córka Bernarda, uro-
dzona 13 wrzeÊnia 1930 r. w Gniewie, zamieszka∏a
w Gdyni, oÊwiadczy∏a, ˝e by∏a Êwiadomym i taj-
nym wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa.

6. Zenobia Jankowiak, córka Jana, urodzona 11 czerw-
ca 1930 r. w ZamoÊciu, zamieszka∏a w Z∏otoryi,
oÊwiadczy∏a, ˝e pracowa∏a w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa — Urz´dzie do Spraw Bezpieczeƒstwa
Publicznego we Wroc∏awiu — od dnia 1 wrzeÊnia
1955 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. w charakterze rad-
cy prawnego.

7. Anna Krasnopolska, córka Jana, urodzona 25 kwiet-
nia 1926 r. w Ciechanowie, zamieszka∏a w Gdaƒsku,
oÊwiadczy∏a, ˝e pracowa∏a w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa — Milicji Obywatelskiej — od dnia
4 kwietnia 1945 do dnia 3 listopada 1945 r. w Wy-
dziale Ruchu Drogowego Komendy MO dla m.st.
Warszawy.

8. Marian Michalak, syn Leona, urodzony 8 czerwca
1924 r. w Ostrowie Wielkopolskim, zamieszka∏y
w Warszawie, oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa — Milicji Obywatel-
skiej — od dnia 23 stycznia 1945 r. do dnia
30 kwietnia 1947 r. w charakterze funkcjonariusza.

9. Zdzis∏awa Piotrowska, córka Franciszka, urodzona
26 stycznia 1925 r. w Aleksandrowie Kujawskim, za-
mieszka∏a w Toruniu, oÊwiadczy∏a, ˝e pracowa∏a
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa — Milicji Oby-
watelskiej — od marca 1945 r. do listopada 1948 r.

w charakterze maszynistki w Komendzie Miasta MO
w Toruniu.

10. Wies∏aw Piotrowski, syn W∏adys∏awa, urodzony
12 marca 1942 r. w Bochni, zamieszka∏y w Bochni,
oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa — S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych — od dnia
1 sierpnia 1966 r. do dnia 15 lutego 1968 r. w cha-
rakterze inspektora Êledczego Wydzia∏u Âledczego
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej w Krakowie.

11. Boles∏aw Pluta, syn Józefa, urodzony 21 lutego
1917 r. w Wodzicznej, zamieszka∏y w Gdyni,
oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa — Milicji Obywatelskiej — od
czerwca 1945 r. do listopada 1946 r. w charakterze
zast´pcy komendanta Posterunku nr 2 MO w L´-
borku.

12. Helena Sanecka, córka Franciszka, urodzona
20 paêdziernika 1922 r. w D∏ugokàtach, zamieszka-
∏a w Warszawie, oÊwiadczy∏a, ˝e pracowa∏a w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa — Powiatowym
oraz Miejskim Urz´dach Bezpieczeƒstwa Publicz-
nego w Pruszkowie — od dnia 2 marca 1945 r. do
dnia 15 grudnia 1945 r. w charakterze maszynistki,
biuralistki i buchaltera.

13. Boles∏aw Siemieniak, syn Tomasza, urodzony
26 paêdziernika 1911 r. w Tryƒczy, zamieszka∏y
w Tryƒczy, oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa — Milicji Obywatel-
skiej — od 1944 r. do marca 1946 r. w charakterze
zast´pcy komendanta Posterunku MO w Tryƒczy.

14. Edward Stefaƒczyk, syn Franciszka, urodzony 20 li-
stopada 1925 r. w Ostoi, zamieszka∏y w Radomsku,
oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa.

15. Stanis∏aw Szczepaƒski, syn Jana, urodzony
22 sierpnia 1925 r. we Wroczynach, zamieszka∏y
w Mràgowie, oÊwiadczy∏, ˝e pe∏ni∏ s∏u˝b´ w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa — Milicji Obywatel-
skiej — od dnia 15 lipca 1945 r. do dnia 3 marca
1947 r. w charakterze wartownika i dy˝urnego Ko-
mendy Miejskiej MO w Olsztynie oraz zast´pcy ko-
mendanta Posterunku MO w Suszu.

16. Lucyna Ânichota, córka Adama, urodzona 31 mar-
ca 1935 r. w Wo∏owem, zamieszka∏a w S∏upsku,
oÊwiadczy∏a, ˝e pe∏ni∏a s∏u˝b´ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa — S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa Mi-
nisterstwa Spraw Wewn´trznych — od dnia 1 paê-
dziernika 1960 r. do dnia 31 sierpnia 1961 r. w cha-
rakterze funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej we Wroc∏awiu.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie:
w z. J. Góral
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