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Prace poszukiwawcze na cmentarzu parafialnym
„Jeruzalem” w Raciborzu

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Od 21 czerwca 2021 r. Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN prowadzi prace poszukiwawcze
na cmentarzu parafialnym „Jeruzalem” w Raciborzu. Celem badań jest odnalezienie
szczątków ofiar komunizmu, straconych i zmarłych w raciborskim więzieniu w latach
1947–1952.

Więzienie Centralne w Raciborzu przyjmowało po wojnie skazanych z całej Polski, w tym
także karanych za działalność niepodległościową. Większość osadzonych, którzy w latach
1945–1956 zmarli, prawdopodobnie z powodu epidemii gruźlicy w zimnych, przepełnionych
celach – pogrzebano na cmentarzu „Jeruzalem”.

Nekropolia jest wyjątkowa ze względu na zachowane na jej tyłach, w niemal
nienaruszonym stanie, powojenne pochówki, co umożliwia badanie archeologiczne w
pierwotnym ułożeniu spoczynkowym. Największą trudnością tego etapu poszukiwań jest
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odtworzenie jednej z ostatnich kwater cmentarza, zasypanej grubą warstwą ziemi i
całkowicie zniwelowanej. Pomaga tu porównanie dawnych zdjęć lotniczych ze
współczesnymi zdjęciami satelitarnymi, a zwłaszcza odnajdywane pod nasypem stele
betonowe.

Na obecnym etapie działania BPiI IPN koncentrują się na odnalezieniu szczątków 6 ofiar:

plut. Prawdziński Bogusław ps. „Sęk”, ur. w 1926 r. w Piotrkowie Trybunalskim; sanitariusz i
szef kancelarii komp. krypt. „Longinus”, potem „Brony” KWP; 19/20 IV 1946 r. brał udział w
akcji na Radomsko, gdzie zorganizował punkt opatrunkowy; 21 VI 1946 r. skazany przez SO
w Częstochowie na sesji w Radomsku w trybie doraźnym na 10 lat więzienia; zmarł w
więzieniu w Raciborzu 8 VIII 1947 r. w wieku 21 lat;

Filipecki Henryk ps. „Tarzan”, ur. w 1923 r. w Piaskach (ob. Czeladź); milicjant, żołnierz
oddziału partyzanckiego Komendy Wojewódzkiej „Klimczok” KWP i patrolu dywersyjnego
poakowskiej organizacji Pawła Cierpioła "Makopola"; aresztowany przez PUBP Rybnik,
uciekł z aresztu i wielokrotnie wymykał się obławom; ostatecznie aresztowany w I 1949 r. i
skazany przez WSR w Katowicach na karę śmierci, zamienioną na długoletnie więzienie;
zmarł w Raciborzu 25 I 1950 r. w wieku 26 lat;

Tkocz Antoni, ps. „Antoś”, ur. w 1920 r. w Marklowicach; wcielony do wojska niemieckiego,
skazany za śpiewanie polskich piosenek; żołnierz oddziału partyzanckiego Komendy
Powiatu „Leśniczówka” KWP, następnie plutonu „Wędrowiec” pod dowództwem Emila
Ruśnioka „Gustlika” (wtedy podporządkowany NSZ). 8 VII 1946 r. udało mu się ujść obławie
UB-KBW w Kiczycach. Po rozproszeniu oddziału, żołnierz grupy zbrojnej ze struktur
dawnego inspektoratu rybnickiego AK. We IX 1946 r. postrzelony podczas aresztowania i
torturowany. 12 XII 1946 r. skazany na karę śmierci przez WSR w Katowicach; 22 I 1947 r.
w wieku 27 stracony w więzieniu w Raciborzu. Więzienie zgłosiło zgon dopiero po 9 latach,
podczas których rodzina bezskutecznie próbowała poznać jego los;

Skałecki Henryk ps. „Suchy”, ur. w 1926 r. w Woli Sławińskiej (ob. Lublin), członek AK-DSZ-
WiN (placówka Lipniak w Konopnicy, podlegała oddziałowi kpt. Stanisława Łukasika „Rysia”
ze Zgrupowania AK-DSZ-WiN mjra Hieronima Dekutowskiego „Zapory”), pełnił funkcję
łącznika; za zranienie pijanego żołnierza „ludowego” WP, atakującego bagnetem
postronnych ludzi, skazany przez WSR w Lublinie na 3 lata więzienia; mimo formalnego
zwolnienia nie doczekał wyjścia z więzienia, gdzie zmarł przed 25 III 1947 r. w wieku 20 lat;

Baranowski Wiktor ps. „Narewski”, ur. w 1910 r. w Rudnikach (pow. łomżyński), żołnierz
kompanii WiN w Zambrowie; nie zdał broni, którą wykopał i oddał Stefanowi Kurzynie z
oddziału NZW Stanisława Grabowskiego „Wiarusa”, „Szalonego”; skazany 30 V 1949 r.
przez WSR w Białymstoku na 6 lat więzienia; zmarł 9 IX 1951 r. w Raciborzu w wieku 41 lat;

Kostępski Marian, ur. w 1923 r. w Zawadzie (pow. sandomierski), współpracownik Legionu
Czarnego Lwa ppor. Władysława Pezdy ps. „Gruby Władek”, „Janosik”, „Zakatyń”; skazany
przez WSR w Kielcach na 5 lat więzienia; zmarł w więzieniu w Raciborzu 8 V 1952 r. w



wieku 28 lat.

 

 

W listopadzie 2020 r. na cmentarzu „Jeruzalem” pracownicy BPiI IPN odnaleźli szczątki 9
ofiar komunizmu, zmarłych w raciborskim więzieniu.
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