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Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"
Imiona: Andrzej Cezary
Nazwisko: Czachor
Miejsce urodzenia: Dęblin
Data urodzenia: 09-07-1934
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Klara
Znany/a też jako: Andrzej Cezary Czachor-Janik
Dodatkowe informacje:

Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów
Akta śledcze w sprawie prowadzonej w okresie
13.12.1950 - 15.06.1951, dotyczącej kolportowania
ulotek antysowieckich i "skierowanych przeciwko
Polsce Ludowej" na terenie Puław i okolicy. Ref. V w
porozumieniu z Ref. III PUBP w Puławach w grudniu
1950 rozpoczął działania oraz wszczął śledztwo w
celu wykrycia i ukarania sprawców rozlepiania
"antypaństwowych" ulotek. Ulotki ukazały się w
trzech seriach. 8.11.1950 pojawiły się ulotki z
wierszem antyradzieckim zaczynającym się od słów
"Na ziemskim globie flagi czerwone ...", następnie
apel o bojkot spisu powszechnego. Trzecia seria, o
treści "wrogiej, szkalującej ustrój Polski Ludowej oraz
ZSRR", napisana na maszynie do pisania należącej
do ojca Andrzeja Czachora, rozkolportowana w
grudniu 1950, kończyła się słowami "młodzieży
polska, nie daj się skomunizować". 16.12.1950
aresztowano Andrzeja Czachora, rozpoznanego
przez członka ORMO, który zaobserwował
podejrzane zachowanie ww. na dworcu kolejowym w
Puławach w pobliżu wywieszonej ulotki. Akt
oskarżenia sporządziła Wojskowa Prokuratura
Rejonowa w Lublinie 15.06.1951. W dniu 05.04.1951
ww. wraz z dwoma współoskarżonymi kolegami
został przewieziony do więzienia na Zamku w
Lublinie. Aresztowano również ojca Andrzeja
Czachora, sądzonego w odrębnym postępowaniu.
Andrzejowi Czachorowi postawiono zarzuty o
przynależność do związku przestępczego (organizacji
o nazwie "Biało-Czerwone") w okresie od listopada
1950 do 16.12.1950, dwukrotne rozpowszechnienie
fałszywych wiadomości oraz o to, że od 1945 roku
przechowywał 45 szt. amunicji do kbk, 2 szt. amunicji
do pistoletu TT, 20 laseczek prochu artyleryjskiego i 2
szt. białej broni.

Stan zachowania

IPN Lu 015/712 (8404/III).

Uwagi

Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd
Rejonowy w Lublinie (Sr. 367/51) w sprawie
pojawiających się w grudniu 1950 w Puławach i
okolicy ulotek o treści antysowieckiej. Sprawcami
okazali się trzej uczniowie liceum ogólnokształcącego
w Puławach, w tym Andrzej Czachor. Zatrzymano
również ojca ww. Akta zawierają m.in. liczne
protokoły przesłuchań świadków, dowody rzeczowe
w postaci zapisków i ulotek, opinie dyrekcji szkoły,
biegłych i inne. Andrzej Czachor został oskarżony o
to, że od czerwca 1950 do grudnia 1950 wszedł w
porozumienie z innymi osobami celem zmienienia
przemocą ustroju Państwa Polskiego, a po to by cel
zrealizować sporządzał i rozpowszechniał na terenie
Puław ulotki, które miały "wzbudzić w Narodzie
Polskim nienawiść do ustroju Polski Ludowej i
zasadniczych założeń polityki Rządu Polskiego
zmierzającego do zbudowania socjalizmu w Polsce".
Prócz tego od lata 1945 przechowywał bez
zezwolenia amunicję do KBK w ilości 45 szt, 2 naboje
do pistoletu "TT" i 20 laseczek prochu artyleryjskiego.
06.07.1951 Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie
wydał wyrok skazujący Andrzeja Czachora na karę
łączną jednego roku pozbawienia wolności w
zawieszeniu na okres lat 2. Sąd wziął pod uwagę
jego młody wiek (16 lat), krótszy niż koledzy okres
działalności. Sąd zasądził również przepadek
amunicji. Sąd również uwolnił wszystkich
oskarżonych od zarzutu zawiązania porozumienia w
celu obalenia przemocą ustroju Polski Ludowej.
08.07.1951 Andrzej Czachor został zwolniony z
więzienia na Zamku w Lublinie.

IPN Lu 21/25 t. 1.

Akta sądowe sprawy Sr. 121/51 prowadzonej przez
Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie przeciwko ojcu
Andrzeja Czachora, będącej wynikiem działań
śledczych funkcjonariuszy z PUBP w Puławach oraz
Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie.
Andrzej Czachor jest wspominany w ww. aktach.

IPN Lu 26/86.

Kontrolowany operacyjnie przez Wydz. IV Dep. II
MSW w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego
(KE) zarejestrowanego 11.02.1972 pod nr 32251 z
powodu utrzymywania kontaktów z dyplomatą
francuskim. Od 29.05.1984 kontrolę przejął Wydz. VII
Dep. II MSW. Z inwigilacji zrezygnowano 10.01.1990.

Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów
kartoteczno-ewidencyjnych.

