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Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Imiona: Wiktor
Nazwisko: Olkowski
Miejsce urodzenia: Tykocin
Data urodzenia: 21-05-1908
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jan
Imię matki: Eleonora
Znany/a też jako: Wilczek
Wilk

urodzony/a 21- 05-1898
Imiona rodziców: Leokadia

Dodatkowe informacje: W skorowidzu członków organizacji niepodległościowych sporządzonym przez WUSW w Białymstoku za lata 1944-47 (IPN Bi
033/118/2) pojawia sie też ps. "Wilk". Z tych samych dokumentów wynika, że był dowódcą drużyny I kompanii (bez bliższych informacji).

Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów
Akta w sprawie karnej Wiktora Olkowskiego z lat
1946-47. Ww. aresztowany został 20.03.1946 przez
WUBP Białystok, które prowadziło śledztwo w jego
sprawie. Wiktor Olkowski ps. "Wilczek" w akcie
oskarżenia sformułowanym 18.04.1946 oskarżony
został o to, że po wyzwoleniu terenów pow. Wysokie
Mazowieckie spod okupacji niemieckiej aż do dnia
zatrzymania, tj. 20.03.1946 był w nielegalnej
organizacji AK, która miała na celu obalenia
obecnego ustroju demokratycznego w Polsce. Był
drużynowym, mając w swej drużynie 3 członków.
Wiedział o odezwie dowództwa AK o wyjściu z
konspiracji i ujawnieniu się na komisji likwidacyjnej,
lecz nie zastosował się do odezwy i pozostał nadal w
konspiracji do dnia 20.03.1946. Wyrokiem
Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z
16.09.1946 uznany winnym tego, że po wyzwoleniu
terenów pow. Wysokie Mazowieckie spod okupacji
niemieckiej brał czynny udział w związku mającym na
celu obalenie obecnego ustroju demokratycznego w
Polsce w nielegalnej organizacji AK. Skazany został
na 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i
obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Kara
więzienia zmniejszona została do roku na zasadzie
amnestii. Przebywał w więzieniu Karno-Śledczym w
Białymstoku, a od 09.10.1946 we Wronkach.
Zwolniony z więzienia 20.03.1947.

Stan zachowania

IPN Bi 212/949 (R 659/46).

Uwagi

Akta zawierają sprawozdania Wojskowego Sądu
Rejonowego w Białymstoku za okres od 02.04.1946
do 31.12.1946. Znajduje się tam wykaz skazanych
przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku we
wrześniu 1946, co do których zastosowano
złagodzenie kary na zasadzie dekretu o amnestii.
Wśród nich wymieniony jest Wiktor Olkowski skazany
na 6 lat więzienia, przebywający w więzieniu w
Białymstoku - po amnestii do odbycia kary pozostał
rok.

IPN Bi 172/18 (5238/10).

W okresie od 09.10.1946 do 20.03.1947 osadzony w
Centralnym Więzieniu we Wronkach, gdzie przybył z
więzienia w Białymstoku.

IPN Po 3/57, IPN Po 3/67, IPN Po 3/68.

Akta zawierają kwestionariusze osobowe do
charakterystyki nr 90 „Wolność i Niezawisłość”
Obwód Wysokie Mazowieckie, krypt. „1/ Anna/
Amsterdam/ Aniela-51" sporządzone przez WUSW
Białystok, w tym kwestionariusz z 12.07.1989
dotyczący Wiktora Olkowskiego ps. "Wilczek". Ww.
od września 1945 do chwili aresztowania, tj.
20.03.1946 był członkiem nielegalnej organizacji
„WiN” działającej na terenie pow. Wysokie
Mazowieckie. Skazany przez Wojskowy Sąd
Rejonowy w Białymstoku 16.09.1946 na 6 lat
więzienia oraz utratę praw publicznych i honorowych
na lat 3. Na mocy amnestii wyrok zmniejszono do 1
roku więzienia. W skorowidzu członków organizacji
niepodległościowych sporządzonym przez WUSW w
Białymstoku za lata 1944-47 (IPN Bi 033/118/2)
pojawia się też ps. "Wilk". Z tych samych
dokumentów wynika, że był dowódcą drużyny I
kompanii (bez bliższych informacji).

IPN Bi 019/130/1, IPN Bi 019/131/3 (2/62), IPN Bi
033/118/2.

