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Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Imiona: Czesław
Nazwisko: Wołczyk
Miejsce urodzenia: Raszówka
Data urodzenia: 11-12-1930
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:

Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów

Stan zachowania

W aktach śledczych PUBP w Kaliszu i Wydz.
Śledczego WUBP w Poznaniu, śledztwa
rozpoczętego 01.06.1951, Czesław Wołczyk
występuje jako "współorganizator nielegalnej
organizacji młodzieżowej, działającej na terenie
Kalisza pod nazwą >Związek Walki z Komunizmem<,
który to związek nie rozwinął przestępczej
działalności". Celem tej organizacji powstałej "z
inspiracji audycjami radiowymi wrogich stacji z
Londynu, Nowego Yorku i Madrytu, była walka z
ustrojem demokratycznym Państwa Polskiego
poprzez produkcję i rozpowszechnianie ulotek o
wrogiej treści". Czesław Wołczyk został zatrzymany
31.05.1951 i postanowieniem Prokuratury Powiatowej
w Kaliszu tymczasowo aresztowany w dniu
04.06.1951. Śledztwo zostało przekazane w
październiku 1951 do PUBP w Świnoujściu.

IPN Po 04/1523 (9181/III).

W aktach śledczych PUBP w Świnoujściu i Wydz.
Śledczego WUBP w Szczecinie, sprawy prowadzonej
w okresie 26.10.1951-27.11.1951, Czesław Wołczyk
występuje jako oskarżony w akcie oskarżenia z dnia
27.02.1951 o to, że "w okresie od października 1950
do 31.05.1951 na terenie pow. wolińskiego i
kaliskiego, wspólnie z innymi usiłował przemocą
zmienić ustrój PRL będąc członkiem nielegalnej
organizacji >Związek Walki z Komunizmem<,
redagował ulotki o treści antypaństwowej". Akta
złożono do archiwum 14.03.1955.

IPN Sz 006/204 (7198/III).

Uwagi

W aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego
w Szczecinie, sprawy prowadzonej w okresie
03.12.1951-19.12.1951, Czesław Wołczyk występuje
jako skazany wyrokiem ww. sądu z dnia 19.12.1951,
na kare 6 lat więzienia. Sąd uznał winnym Czesława
Wołczyka "że w okresie od października 1950 do dnia
zatrzymania tj. do dnia 31.05.1951 w Świnoujściu, a
następnie na terenie powiatu kaliskiego usiłował
zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego w ten
sposób, że jako członek nielegalnej organizacji
>Związek Walki z Komunizmem< redagował ulotki o
treści antypaństwowej, a następnie udał się do lasu,
gdzie przebywał przez okres 21 dni do czasu
aresztowania". Czesław Wołczyk karę odbywał w
więzieniach w Szczecinie, Goleniowie,
Sosnowcu-Radocha oraz Ośrodku Pracy Więźniów w
Knurowie. Postanowieniem WSR w Szczecinie z dnia
07.03.1953, na mocy amnestii kara została obniżona
do 4 lat więzienia. Czesław Wołczyk postanowieniem
ww. sądu został warunkowo zwolniony z więzienia w
dniu 24.12.1953.

IPN Sz 187/275 (Sr 326/51, 139/III).

W charakterystyce opracowanej w Wydz. ,,C" KWMO
w Szczecinie, w dokumentach z dnia 16.06.1974,
Czesław Wołczyk występuje jako osoba która "od
10.1950 do 31.05.1951 na terenie pow. kaliskiego i
wolińskiego usiłował przemocą zmienić ustrój Polski
Ludowej przez to, że założył nielegalną organizację
>Związek Walki z Komunizmem<, werbując do niej
nowych członków, redagując ulotki o treści
antypaństwowej. Następnie zbiegł do lasu na terenie
pow. kaliskiego".

IPN Sz 008/742 (354/IV).

Czesław Wołczyk figuruje w materiałach
ewidencyjnych KWMO w Szczecinie "Skorowidz
imienny opracowanych członków band i nielegalnych
organizacji" pod lit. "W", poz. nr 36, nr akt 7198/III.

IPN Sz 0012/477/3.

Czesław Wołczyk występuje w materiałach
ewidencyjnych więzienia karno-śledczego w Kaliszu
"Księga główna więźniów za lata 1951-1952" jako
osadzony w ww. więzieniu w okresie
02.07.1951-21.08.1951. Tymczasowo aresztowany w
dniu 04.06.1951, postanowieniem Prokuratury
Powiatowej w Kaliszu.

IPN Ld 7/22 (6, 2/8, 2/21).

