' JaninaKielbof
Zsfia Leszazyftska

w latach 1944*1956
repre*jonowans
Tom I

lilydawnictwo Test

APOLOI\IIA E{JGENIA MAGI{USKA -WOJCIK ps. Karmel

jako corka
r*dzona2l I 1926r. w Wo-iciechowie

- wtascicielaml;vnai Florenfyny
eliksaMagpusklego
l-ipcow.Mieszkalaw Kraczewicachpou'.Pulawy.
Od czf,rwca1912zwi4zanaz AK" Ukonczyla
czasieokupacjikurs sanitarnyi pehrilaftinkcjq sai"triuszki.itialezatada \l,oJskou'ejSfuzb.o*
Kobiet.
,r:rrodzinnyu'Kraczewicachbyl punktemkontalsjoi rlr dla oddziatu,.Zuka" - ZygpruntaWilcrynskie' {}db}m'a$'siqtam odprawy kolportowanoprast.
\V'ewrze$niu19115
podjqlanauk€w Girnnazjum
arpieckim
im. I'etteroww Lublinie.20 XII tegoroku zostalaaresztowalta
;irz funkcjonarillszyfuliejskiegaUrzEduBezpieczenstwa
!F Lublinie,
*Llzona
rv r.r,'iqzieniu
na Zarnkui oskarzonao to, ze ."od1 wrzesnia1945r.
li) grudnia 19,15r. na tereniepolv. pular,vskie-eo
brala czynny udzial
i:i*legalnejorganizacliI{SZ Wihi. majEcejna celu obaleniedemokra'lnegoustrojuPanstwaPolskiego,bqdqcna placawceWili we wsi
i,rilcwicepod dou'odzfvrrern
( . . .).,
kornendanta
oddziafule$nego<<Zuka))
3:i czqstoprzebywalw jej mieszkaniu,urz4dzajqczebrania"odprawy

;:nizac.r,jne.
naktorychi onab3,'ta
obecna".
-l*go

samegadniaaresztol,'ailyzostalrorvnietjej bratJulian{ur. 9 XII
\r'Kowlu), uczenpienvszejklasygimnazjurn.Oskarzonogo o to, ,,ie
il zaczaso\,v
okupaciiniemieckieii pozniejczlonkiemAK i zerwawszy
i:ptlif,lqcznoscwe wrze$niuI 944r..w lipcu 1945r. z powrotemnawi4zal
;rkt z czlonkaminielegalnejorganizacji,a to z lllSZ WiFi.,majEcejna
'rhaleniedemokratycznego
ustroju PanstwaPolski€So,bqdqc przez
i rv dntzynieochronylasu,ktora wchodzttaw sktadoddziatule$nego
,i,,.kontaktowalsiez <<Z;rkiern>>
i innvmi czlonkamicddzialunaterenie

i.i t'ozprarvie
1l I 1947r. WojskowySqdReional+'v
1\'Lublinie"orzekpt. RomanaBoiko. sknzalJulirurnMagnus:- pnd przewodnictwem
rtut4cznqkarqsze$ciulat wiqzieniaarazna utratqirra\r pulrliczn;u*ch
277

i honorowychpralv
obywatelskich
naokresroku.Jednocze$nie,
na
art-1l $ 2 DekretuzZYIII 1945t o amnestii,karg ztagadzono
dotra*
wiqzieniai zaliczcnonajej poczetolcresareszfuod dnia aresutowa**

Na podstawie art. 3 ww. Dekrefu umorzsno postpowanie kar**
,ciwkoApalonii Magnuskiej, uroajqc, ,,hlkontakt oskirzonej z orga$

WiN trwal fylko da wyjazdujej do szkolyw Lublinie i od I wrze*nia'l:
zerwalakantakt e t4 organizacjqucz4c sit pilnie
w Gimnazjurn,
I

dlowym".

Na podstarvieww. wyrokrlA. Magnuskazsstals15I lg41 r. n*'

x wiqzisnia Slsdczegona Zeffiku Lubelskim, gdrie przesiednalabez
fiEfrna*ciemiesiqcy,

Jej bmt Juli*n pmebywalw wigrieniu do 20 II lg47 r. i rdwnie,e
zwalnionyna mocy amnestii.
Fo nn'nlnieaiuApoloniaMagnuskawrdcila do rodzinnejwsi,
rodzinEi mieszkatam do dzi$.
$nia 6 V 1997r*,IIa wniosekzainteresowffiej,SqdWojew6dzki
blinie v*yrakWojskowegoSaduRejonowegoz dnia 1l I Ig47 r, ui

niewafuy.

fnOry-S: Arch.S4duRej.Lub.,Sr.950146
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