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W pierwszych latach istnienia Polski Ludowej komuni±ci starali si¦ wyelimi-
nowa¢ z »ycia publicznego wszelkie objawy oporu spoªecznego wobec wprowa-
dzenia w Polsce ustroju komunistycznego. W latach 1944�1947 gªównym celem
�wªadzy ludowej� byªo rozbicie antykomunistycznego podziemia zbrojnego i po-
litycznego. W kolejnych latach represje prawne skierowano przeciwko rzekomym
szpiegom i sabota»ystom. S¡dy i prokuratury wojskowe byªy obok Ministerstwa
Bezpiecze«stwa Publicznego (MBP) i Informacji Wojskowej gªównym �larem
komunistycznego aparatu ucisku i co wa»ne, po±ród tych instytucji nie byªy
traktowane jako partner, lecz wykonawca polece«. Takimi wªa±nie w peªni dys-
pozycyjnymi wobec partii komunistycznej instytucjami byªy wojskowe s¡dy re-
jonowe. To one sankcjonowaªy dziaªania organów bezpiecze«stwa wymierzone
przeciwko opozycji niepodlegªo±ciowej i »oªnierzom podziemia, spo±ród których
wielu zostaªo skazanych na kar¦ ±mierci. W±ród osób skazanych na najwy»szy
wymiar kary znalazªo si¦ tak»e kilku byªych legionistów. W±ród nich znalazª
si¦ bohater prezentowanej pracy � Alojzy Janasiewicz. Alojzy Janasiewicz uro-
dziª si¦ 18 lipca 1923 r. w biednej chªopskiej rodzinie w miejscowo±ci Toma-
szewo w powiecie koni«skim. Jego ojciec Wincenty posiadaª 6 morgów ziemi
�bez zabudowa« gospodarskich�. Ze wzgl¦du na ci¦»k¡ sytuacj¦ materialn¡ ro-
dziny ojciec Alojzego w 1924 r. postanowiª w poszukiwaniu pracy wyemigrowa¢
do Francji. Osiedliª si¦ w miejscowo±ci Dole w Departamencie Jura, gdzie zna-
lazª zatrudnienie jako pracownik �zyczny w odlewni �Compagnie des Nationale
des Radiaterus�. W 1925 r. Wincenty Janasiewicz sprowadziª do Francji »on¦
z trójk¡ dzieci : najstarszym synem Janem, córk¡ Wªadysªaw¡ i najmªodszym
synem Alojzym. Brat Alojzego � Jan w 1940 r. zostaª zmobilizowany do Armii
Polskiej we Francji i walczyª z Niemcami w szeregach 1. Dywizji Piechoty. Po
dostaniu si¦ do niewoli reszt¦ wojny sp¦dziª w o�agu pod Stuttgartem. Alojzy
Janasiewicz po uko«czeniu 7 klas szkoªy powszechnej w Dole (1937 r.) rozpo-
cz¡ª prac¦ w sklepie spo»ywczym. W 1943 r. Alojzy wraz ze swoim koleg¡ z
pracy � Marcelem Camusem rozpocz¡ª dziaªalno±¢ konspiracyjn¡ polegaj¡c¡ na
gromadzeniu broni znalezionej w okolicy miejsca zamieszkania, która miaªa zo-
sta¢ przekazana czªonkom francuskiego ruchu oporu. W sierpniu 1943 r. kolega
Alojzego zostaª aresztowany przez Gestapo, a ich wspólna dziaªalno±¢ konspi-
racyjna ulegªa zawieszeniu. W maju 1944 r. Alojzy chc¡ unikn¡¢ �wywózki�
na roboty przymusowe do Niemiec skontaktowaª si¦ z ojcem Marcelego nale-
»¡cym do Résistance, który obiecaª mu pomoc we wst¡pieniu do francuskiej
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partyzantki. Po koniec miesi¡ca AJ spotkaª si¦ z czªonkiem Francuskich Krajo-
wych Siª Zbrojnych (Forces Francaises de l'interieur � FFI) i zostaª przyj¦ty do
oddziaªu partyzanckiego dziaªaj¡cego w departamencie Saone et Loire (pó¹niej
w departamencie Jura). We wrze±niu 1944 r. w czasie pobytu w swojej rodzin-
nej miejscowo±ci Alojzy wst¡piª do mªodzie»owej przybudówki francuskiej partii
komunistycznej � Francuskiej Mªodzie»y Komunistycznej (Jeunes Communistes
de France). W pa¹dzierniku 1944 r. Alojzy Janasiewicz zgªosiª si¦ na ochotnika
do regularnej armii francuskiej, ale nie zostaª przyj¦ty poniewa» w tej formacji
mogli sªu»y¢ tylko rodowici Francuzi. W punkcie werbunkowym zaproponowano
mu w zast¦pstwie wst¡pienie do Legii Cudzoziemskiej.

Po wyra»eniu przez niego zgody skierowano go do punktu rekrutacyjnego
Legii mieszcz¡cego si¦ w Besancun w departamencie Doubs. Po przybyciu na
miejsce Janasiewicz podpisaª 2-letni kontrakt na sªu»b¦ w Puªku Marszowym
Legii Cudzoziemskiej � RMLE. Puªku Marszowym Legii Cudzoziemskiej formal-
nie powstaª w dniu 1 lipca 1943 r. Zostaª powoªany rozkazem nr 1534/EM-1/10
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pªk. Gentis'a z 2 czerwca 1943 r. i kontynuowaª tradycje 3 REI oraz RMLE z I
wojny ±wiatowej. RMLE byª puªkiem piechoty pierwotnie przydzielonym do 2.
Dywizji Pancernej, a nast¦pnie do 5. Dywizji Pancernej pod rozkazami gen. de
Vernejoul. Formowanie puªku miaªo miejsce w Fezie w Maroku, a nast¦pnie w
Ain-Mesdou i Fort-Prioux. Ostatecznie 2. i 3. batalion RMLE umieszczono w
Meknes, a 1. batalion w Fezie. 9 sierpnia 1943 r. odbyªa si¦ inspekcja i sprawdze-
nie stanu gotowo±ci puªku dokonana przez gen. de Gaulle'a, a 7 grudnia przez
gen. Giraud.

W grudniu 1943 r. trzy bataliony RMLE zostaªy przypisane zgodnie ze stan-
dardami wojsk ameryka«skich do tzw. Combat Command czyli CC. I tak 1.
batalion pod dowództwem pªk d'Oleon'a do CC5, 2. batalion pod dowództwem
pªk Schlessera do CC4. 3. batalion pod dowództwem pªk Tritschlera zostaª przy-
dzielony do CC6 (Trischler byª jednocze±nie dowódc¡ puªku). 25 grudnia 1943
r. ostatecznego przegl¡du puªku dokonaª gen. de Lattre de Tassigny, a przez
pierwsz¡ poªow¦ 1944 r. »oªnierzy puªku poddawano intensywnemu treningowi.
Po l¡dowaniu Aliantów w Normandii do Francji zostaªy równie» przerzucone od-
dziaªy RMLE. W pó¹niejszym czasie wzi¦ªy one m.in. udziaª w bitwie o Belfort
i Miluz¦ oraz obronie Strasburga.

3



W dniu 20 stycznia 1945 r. rozpocz¦ªa si¦ operacja Siª Sprzymierzonych
maj¡ca na celu likwidacj¦ niemieckiego przyczóªka pod Kolmarem, co miaªo
umo»liwi¢ ich armiom dotarcie do linii Renu. Do przeprowadzenia operacji wy-
znaczono m.in. 1. Armi¦ Francusk¡, w skªad której wchodziªy równie» oddziaªy
Legii Cudzoziemskiej. Oddziaªy francuskie wraz z przydzielonymi im do po-
mocy pi¦cioma dywizjami ameryka«skimi miaªy zaatakowa¢ poªudniowy odci-
nek �worka kolmarskiego�. W±ród wojsk francuskich usiªuj¡cych zlikwidowa¢
�worek kolmarski� znalazª si¦ tak»e Puªk Marszowy Legii Cudzoziemskiej, w
którym sªu»yª Janasiewicz. Do czasu operacji kolmarskiej oddziaª Janasiewicza
miaª okazj¦ dowie±¢ swej warto±ci m.in. w walkach w okolicach miejscowo±ci :
Hericourt, Monbeliard, Belfort, Caspacht, Dannemarie, Hachimette. W trak-
cie trwaj¡cych blisko dwa tygodnie walk z jednostkami wchodz¡cymi w skªad
19. Armii Niemieckiej dowodzonej przez gen. Friedricha Wiese Francuzi ponie-
±li du»e straty. Sam tylko RMLE straciª ok. 1000 ludzi, w tym 40 o�cerów
(rannych lub zabitych). Nikªe post¦py wojsk francuskich zmusiªy Amerykanów
do wsparcia ich wysiªków czterema dywizjami nale»¡cymi do 21. korpusu ame-
ryka«skiego. Dzi¦ki posiªkom wojska Sprzymierzonych przyst¡piªy ponownie do
natarcia, a bitwa o przyczóªek kolmarski rozgorzaªa z nowa siª¡. Po kilku dniach
ci¦»kich walk wojskom francusko-ameryka«skim udaªo si¦ ostatecznie pokona¢
opór osªabionych dywizji niemieckich i 3 lutego zdobyªy one Kolmar. Niestety
do zdobytego z takim trudem miasta nie mógª triumfalnie wjecha¢ dowódca
RMLE � pªk Trischler, który w dniu 11 grudnia 1944 r. tra�ª do szpitala w
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ci¦»kim stanie. Umarª kilka dni po zdobyciu miasta - 7 lutego 1945 r. W 1945
r. oddziaªy RMLE wzi¦ªy równie» udziaª w walkach maj¡cych doprowadzi¢ do
przeªamania Linii Zygfyda. W trakcie walk o miasto Witzenheim, podczas któ-
rych ci¦»ko ranny zostaª dowódca Janasiewicza, Alojzy jako najstarszy stopniem
przej¡ª dowodzenie.

Pod jego dowództwem legionistom udaªo si¦ zako«czy¢ sukcesem powierzone
im zadania. Niestety podczas kolejnej akcji Alojzy wskutek wybuchu miny zo-
staª ranny i tra�ª do szpitala. W czasie gdy przebywaª on na leczeniu w szpitalu
Percy w Clamard jego koledzy wyzwolili obóz jeniecki pod Sttutgartem, w któ-
rym przebywaª jego brat � Jan. Za swoj¡ postaw¦ w czasie walk o Witzenheim
Alojzy Janasiewicz otrzymaª Krzy» Wojenny II klasy (Croix de Guerre) oraz
awans na stopie« kaprala. Po 3 tygodniach leczenia w Clamard przeniesiono
go do szpitala w Robinson, gdzie przebywaª do kwietnia 1945 r. Po zako«cze-
niu rekonwalescencji Alojzy udaª si¦ na urlop do rodzinnej miejscowo±ci Dole.
Gdy urlop dobiegª ko«ca doª¡czyª do swojego puªku stacjonuj¡cego wówczas
w Friedrichshafen w Badenii-Wirtembergii. Po powrocie do jednostki Alojzego
wcielono do 6. kompanii 2. batalionu piechoty zmotoryzowanej. W czerwcu 1945
r. puªk Janasiewicza zostaª przetransportowano do Marsylii, sk¡d w dniu 1 lipca
1945 r. legionistów przewieziono do Afryki Póªnocnej.
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Podczas miesi¦cznego pobytu w Maskarze w Algierii (1 VII � 18 VIII 1945 r.)
zostali oni poddani intensywnemu szkoleniu, a nast¦pnie przeniesioni do Fezu w
Maroku (19 VIII 1945 r. � 1 I 1946 r.). Po sze±ciomiesi¦cznym pobycie w Afryce
w dniu 1 stycznia 1946 r. jednostka, w której sªu»yª Alojzy (od 1 VII 1945 r.
nosz¡ca nazw¦ � 3 REI) zostaªa przetransportowana do miejscowo±ci Aubagne
niedaleko Marsylii.

Tam »oªnierzy przygotowywano do zada«, jakie czekaªy ich na kolejnym te-
atrze dziaªa«, którym miaªy by¢ Indochiny. Alojzy wspominaª, »e po ogªoszeniu
wiadomo±ci o skierowaniu 3 REI do Azji w puªku odnotowano wiele przypad-
ków dezercji, a w±ród dezerterów znalazªo si¦ tak»e kilku Polaków. Jeszcze przed
wyjazdem do Indochin kpr. Janasiewicz otrzymaª awans na stopie« sier»anta.
31 marca 1946 r. 1. i 2. batalion 3 REI zostaª przetransportowany na Sumatr¦
na pokªadzie holenderskiego okr¦tu �Johann de Witt�. Po jednodniowym od-
poczynku »oªnierze odpªyn¦li w dalsz¡ podró» i 25 kwietnia 1946 r. dotarli do
Sajgonu. Miesi¡c pó¹niej (24 maja 1946 r.) z portu w Marsylii na pokªadzie
statku �Pasteur� do Indochin wypªyn¦ªa reszta puªku (3. batalion). Po przyby-
ciu do Sajgonu bataliony 3 REI zostaªy rozdzielone. Batalion, w którym sªu»yª
Janasiewicz zostaª przetransportowano kolej¡ do miejscowo±ci Thu Duc, gdzie
legioni±ci stacjonowali w byªym obozie japo«skiej Armii Cesarskiej. W trakcie
swojej sªu»by w Indochinach sier». Janasiewicz dowodziª dru»yn¡ skªadaj¡ca si¦
z 9 legionistów. W jej skªad wchodziªo : czterech Niemców (Pazucha, Bagner,
Lot i Müller), dwóch Litwinów (Ulajta i Salitis), dwóch Hiszpanów (Baranero i
Azuare) i jeden Polak � Hyrnik.
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Gªównym zaj¦ciem legionistów byªo organizowanie walka z wietnamskimi
partyzantami oraz ochrona dróg i mostów. W 1951 r. Alojzy wspominaª, »e w
trakcie prowadzonych przez nich dziaªa«, które polegaªy gªównie na �tropieniu�
powsta«ców wietnamskich, nierzadko dochodziªo do �indywidualnych mordów,
grabie»y, podpale« caªych osiedli itp.�. W czasie pobytu w Thu Duc sier». Jana-
siewicz przedªu»yª kontrakt z Legi¡ na kolejny rok. W lipcu 1946 r. 2. batalion
3 REI zmieniª swoje miejsce postoju i przeniósª si¦ do delty rzeki Mekong, gdzie
poszczególnym jego pododdziaªom przydzielono okre±lone tereny nad którymi
mieli sprawowa¢ kontrol¦. Zadaniem 6. kompanii, w której sªu»yª Janasiewicz
byªo wspieranie francuskich wªadz kolonialnych na wyspie Minek. We wrze±niu
1946 r. katolicki ksi¡dz mieszkaj¡cy na wyspie poinformowaª legionistów, »e w
wiosce niedaleko Thau Phau ukrywaj¡ si¦ wietnamscy partyzanci. Legioni±ci
udali si¦ niezwªocznie do wskazanej przez ksi¦dza wioski, gdzie aresztowali 30
m¦»czyzn w wieku od 18 do 50 lat. Zabrano ich do Thau Phau, gdzie z caªej
grupy zatrzymanych ksi¡dz wskazaª dziesi¦ciu, którzy wedªug posiadanej przez
niego wiedzy nale»eli do partyzantki. Dowodz¡cy 1. plutonem 6. kompanii 3 REI
� por. Ain przesªuchaª zatrzymanych, po czym wszystkich skazaª na kar¦ ±mierci.
Wykonanie wyroku zleciª dru»ynie dowodzonej przez sier». Janasiewicza. Na-
st¦pnego dnia ok. godz. 7.00 Alojzy Janasiewicz w asy±cie trzech legionistów
oraz trzech miejscowych policjantów zaprowadziª wietnamskich partyzantów na
miejski stadion, gdzie zostali rozstrzelani. Po latach Alojzy Janasiewicz opisu-
j¡c caª¡ sytuacj¦ stwierdziª, »e : �innych wyroków ni» kara ±mierci nie byªo�.
W czerwcu 1947 r. �maj¡c na uwadze niesªuszn¡ walk¦ wojsk rz¡dowych z po-
wsta«cami Indochin� oraz zbli»aj¡cy si¦ koniec kontraktu Alojzy postanowiª
zako«czy¢ sªu»b¦ w Legii. Sformuªowanie o �niesªusznej walce wojsk rz¡dowych
z powsta«cami Indochin� odnalezione w protokole przesªuchania z 1951 r. sta-
nowi¡ce rzekom¡ przyczyn¡ rezygnacji Janasiewicza z dalszej kariery wojskowej
w szeregach Legii Cudzoziemskiej zostaªo tam z pewno±ci¡ umieszczone przez
przesªuchuj¡cych go o�cerów ±ledczych MBP, którzy w ten sposób wyrazili o�-
cjalne stanowisko ówczesnego polskiego rz¡du uznaj¡ce wojn¦ partyzanck¡ w
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Indochinach za heroiczn¡ walk¦ �ludu wietnamskiego� z zachodnioeuropejskim
imperializmem i postkolonializmem. Po zako«czeniu niezb¦dnych formalno±ci
zwi¡zanych z zako«czeniem sªu»by w Legii Alojzy wyjechaª do Sajgonu, gdzie
do 10 sierpnia 1947 r. oczekiwaª na okr¦t maj¡cy go zawie¹¢ do Francji. Po
powrocie do Francji Alojzy udaª si¦ do si¦ do rodzinnego miasta i podj¡ª prac¦
w Zakªadach Ceramicznych (Compagnie Nationale des Radiateurs). W grudniu
1947 r. wypeªniª ostatnie formalno±ci zwi¡zane z demobilizacj¡ i o�cjalnie za-
ko«czyª swoj¡ �przygod¦� z Legi¡ Cudzoziemsk¡. We wrze±niu 1947 r. Alojzy
wst¡piª do posiadaj¡cej swoje komórki organizacyjne równie» we Francji Polskiej
Partii Robotniczej. 1 listopada 1947 r. zostaª wysªany przez miejscow¡ komórk¦
PPR na sze±ciotygodniowy kurs polityczno-kadrowy do Pary»a.

Po powrocie z kursu w styczniu 1948 r. rozpocz¡ª prac¦ w fabryce kopert
zegarkowych �Boitiers de Montre� w Besancons, gdzie pracowaª do momentu
powrotu do Polski. W trakcie pracy we wspomnianej fabryce Alojzy prowa-
dziª aktywn¡ agitacj¦ maj¡c¡ na celu skªonienie pracuj¡cych w niej Polaków do
powrotu do Polski. Jego dziaªalno±¢ przykuªa uwag¦ miejscowej policji, której
przedstawiciele kilkakrotnie odwiedzali go w domu próbuj¡c nakªoni¢ do zaprze-
stania agitacji. W lipcu 1948 r. Alojzy wraz z rodzicami wyruszyª transportem
kolejowym z Lyonu do Polski. W o±rodku Pa«stwowego Urz¦du Repatriacyj-
nego w Mi¦dzylesiu rodzina Janasiewiczów zostaªa skierowana do Elbl¡ga. Po
przybyciu do Elbl¡g w dniu 27 lipca 1948 r. rodzina Alojzego zostaªa zakwate-
rowana w budynku przy ulicy Grottgera, gdzie mieszkaªo wielu reemigrantów z
Francji. 2 sierpnia 1948 r. Alojzy rozpocz¡ª prac¦ w Zakªadach Mechanicznych
im. Karola �wierczewskiego w Elbl¡gu. W nocy z 16 na 17 lipca 1949 r. w za-
kªadach, w których pracowaª Alojzy wybuchª po»ar, w wyniku którego spªon¦ªa
hala fabryczna nr 20. Wªadze domagaªy si¦ szybkiego znalezienia sprawców i
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przykªadnego ich ukarania. Trzy dni po po»arze komisja skªadaj¡ca si¦ z bie-
gªych powoªanych przez Ministra Przemysªu Ci¦»kiego stwierdziªa, »e hala nr
20 spªon¦ªa na skutek u»ycia materiaªów ªatwopalnych i wybuchowych.

Opinia komisji posªu»yªa funkcjonariuszomMBP do zinterpretowania po»aru
hali, jako sabota»u i szybkiego wskazania winnych, którymi rzekomo mieli by¢
reemigranci z Francji. Rozpocz¦ªy si¦ masowe aresztowania �Francuzów� pra-
cuj¡cych w �Zamechu�, którzy zostali nast¦pnie poddane brutalnemu ±ledztwu.
Wedªug funkcjonariuszy �bezpieki� wszyscy oni nale»eli do siatki wywiadu fran-
cuskiego, któr¡ na terenie Elbl¡ga zaªo»yª Jean Bastard. Bastard byª rodowitym
Francuzem, który przyjechaª do Polski wraz ze swoj¡ »on¡ Polk¡ wracaj¡c¡ po
latach z emigracji. Wedªug MBP to wªa±nie grupa dowodzona przez Bastarda
�zorganizowaªa� po»ar hali na rozkaz francuskiego wicekonsula w Gda«sku �
Rene Bardeta,. Zdaniem funkcjonariuszy �bezpieki� rzekomi sabota»y±ci nie bez
przyczyny wybrali elbl¡ski zakªad, jako cel swojej �wywrotowej� dziaªalno±ci.
Jak napisano w akcie oskar»enia to wªa±nie na tej hali �po raz pierwszy w hi-
storii Pa«stwa Polskiego uruchomiony zostaª [. . .] dziaª produkcji ªopatek dla
turbin parowych, jako wst¦p do remontu i caªkowitej produkcji bloków paro-
wych w kraju. W wyniku tego osi¡gni¦cia Polska Ludowa w powa»nym stopniu
uniezale»niªa si¦ od dostaw pa«stw kapitalistycznych. Wywiad francuski podpo-
rz¡dkowany imperialistom ameryka«skim � po zdobyciu informacji o produkcji
wielkiego zakªadu przemysªu ci¦»kiego w Polsce, jakimi byªy Zakªady Mecha-
niczne im. K. �wierczewskiego [. . .] postanowiª zniszczy¢ hal¦ nr 20�. Za sªuszno-
±ci¡ tezy o istnieniu i dziaªalno±ci siatki wywiadu francuskiego kierowanej przez
konsula Francji w Gda«sku miaª przemawia¢ fakt, »e dwa dni po po»arze hali
Rene Bardet opu±ciª Polsk¦ i ju» do niej nie powróciª. W nast¦pnych miesi¡cach
±ledztwo zataczaªo coraz szersze kr¦gi, a funkcjonariusze MBP aresztowali kolej-
nych �Francuzów�. 8 kwietnia 1950 r. pod zarzutem udziaªu w po»arze hali oraz
wspóªpracy z francuskim wywiadem zostaª aresztowany Alojzy Janasiewicz.. W
trakcie trwania ±ledztwa kilkakrotnie zmieniaª zeznania, co z pewno±ci¡ mo»na
tªumaczy¢ faktem, »e wobec zatrzymanych u»ywano przemocy �zycznej, aby
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uzyska¢ �oczekiwane� zeznania. Gdy tylko ustawaªy represje oskar»eni odwoªy-
wali swoje zeznania. Jak wspominaª jeden z oskar»onych w �sprawie elbl¡skiej�
� Edward Dawidowicz : �Jak bili podpisywaªem, co chcieli. Jak nie bili � odwo-
ªywaªem. I tak w kóªko�. �ledztwo pocz¡tkowo prowadzili funkcjonariusze MBP
z Warszawy, poniewa» �sprawa elbl¡ska� byªa cz¦±ci¡ wi¦kszej operacji wymie-
rzonej w rodowitych Francuzów mieszkaj¡cych w Polsce oraz Polaków � reemi-
grantów z Francji zwi¡zanej z trwaj¡c¡ wówczas dyplomatyczn¡ �zimn¡ wojn¡�
pomi¦dzy Polsk¡ i Francj¡. ulegaªy Ochªodzenie stosunków polsko-francuskie ja-
kie zacz¦ªo zauwa»a¢ si¦ od 1947 r. byªo zwi¡zane z utrat¡ wpªywów we Francji
rz¡dz¡cych tam od 1945 r. komunistów.

Do ochªodzeniu stosunków polsko-francuskich przyczynili si¦ tak»e miesz-
kaj¡cy we Francji Polscy komuni±ci, którzy brali aktywny udziaª w strajkach
i zamieszkach jakie pod koniec 1947 r. obj¦ªy Pary» i caª¡ póªnocn¡ Francj¦.
W wyniku odwetowych dziaªa« francuskich wªadz aresztowani zostali polscy
dziaªacze emigracyjni, a wiele instytucji zrzeszaj¡cych francusk¡ poloni¦ zostaªo
zamkni¦tych. W 1949 r. wzajemne stosunku obu pa«stw ulegªy dalszemu za-
ostrzeniu po tym jak 13 marca we Wrocªawiu zostaªa aresztowana sekretarka
Konsulatu Francji � Yvonne Bassaler. Wkrótce aresztowano równie» inne osoby
z jej otoczenia, którym zarzucono prowadzenie dziaªalno±ci szpiegowskiej na
rzecz Francji. W dniach 16�23 grudnia 1949 r. przed Wojskowym S¡dem Re-
jonowym we Wrocªawiu odbyª si¦ proces Bassaler i pi¦ciu innych oskar»onych,
którzy zostali skazani na wieloletnie kary wi¦zienia. 18 listopada 1949 r. na
lotnisku Ok¦cie w Warszawie aresztowano kolejn¡ osob¦ podejrzewan¡ o dzia-
ªalno±¢ wywiadowcz¡ na rzecz Francji. Byª ni¡ Andre Robineau, pracownik In-
stytutu Francuskiego w Polsce. Aresztowanie Robineau doprowadziªo do dalszej
eskalacji napi¦cia na linii Warszawa-Pary». 23 listopada 1949 r. policja fran-
cuska przeprowadziªa przeszukania w lokalach zajmowanych przez organizacje
powi¡zane z polsk¡ ambasad¡ w Pary»u. Aresztowano równie» m.in. Szczepana
Steca � prezesa Rady Narodowej Polaków we Francji, Artura Kowalskiego �
redaktora naczelnego dziennika �Gazeta Polska� oraz Józefa Szczerbi«skiego �
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wicekonsula RP w Lille. W odpowiedzi na aresztowanie Józefa Szczerbi«skiego
polskie wªadze aresztowaªy konsula francuskiego w Warszawie. Rozpocz¦ªa si¦
swoista �wymiana ciosów� pomi¦dzy Francj¡ i Polsk¡. Z Polski wydalono m.in.
profesorów Instytutu Francuskiego, a z Francji polskich nauczycieli szkolnictwa
konsularnego. Wªadze francuskie zakazaªy tak»e dziaªalno±ci na terenie Fran-
cji polskich organizacji polonijnych tj. Zwi¡zku Nauczycielstwa Polskiego we
Francji i Zwi¡zku Mªodzie»y Polskiej �Grunwald�. Proces �siatki wywiadow-
czej� kierowanej rzekomo przez Robineau rozpocz¡ª si¦ 6 lutego 1950 r. przed
Wojskowym S¡dem Rejonowym w Szczecinie. Prokurator za»¡daª dla oskar»o-
nych w tej sprawie : Klimczaka i Pielackiego � kary ±mierci, Blausteina � kary
do»ywocia, a dla Robineau, Droueta i Rachtana � kar dªugoletniego pozbawienia
wolno±ci.

14 lutego 1950 r. przewodnicz¡cy skªadu orzekaj¡cego ogªosiª wyrok, na mocy
którego wszyscy oskar»eni zostali uznani winnymi zarzucanym im czynom i ska-
zani na kary od 8 lat wi¦zienia do kary ±mierci wª¡cznie. W 1950 r. sprawa Je-
ana Bastarda i pozostaªych oskar»onych, która równie» wpisywaªa si¦ w polsko-
francusk¡ �zimn¡ wojn¦� przekazana zostaªa funkcjonariuszom Wydziaªu �led-
czego WUBP w Gda«sku. W sporz¡dzonym przez nich akcie oskar»enia dziewi¦-
ciu oskar»onym w �sprawie elbl¡skiej� zarzucono prowadzenie dziaªalno±ci szpie-
gowskiej na rzecz Francji oraz podpalenie hali �Zamechu�. Alojzego Janasiewicza
oskar»ono m.in. o to, »e �jako sier»ant Legii Cudzoziemskiej braª udziaª w wal-
kach w Wietnamie morduj¡c wªasnor¦cznie wielu Wietnamczyków walcz¡cych
o swoj¡ wolno±¢ spoªeczn¡ i narodow¡�. Po zatwierdzeniu aktu oskar»enia przez
wiceprokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie � mjr. Henryka
Lig¦z¦, sprawa tra�ªa do Wojskowego S¡du Rejonowego (WSR) w Gda«sku. 18
lutego 1952 r. s¡d w skªadzie : przewodnicz¡cy � ppªk Mieczysªaw Widaj (od-
delegowanego specjalnie do rozpatrzenia tej sprawy z WSR w Warszawie), por.
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Edwin K¦sik (s¦dzia WSR w Gda«sku) oraz ªawnik � kpt. Józef Narbut (o�-
cer miejscowego puªku KBW) rozpocz¡ª rozpraw¦ w sprawie Jeana Bastarda i
o±miu innych oskar»onych. Wyst¦puj¡cemu w charakterze oskar»yciela proku-
ratorowi Lig¦zie obecny na sali rozpraw pªk Adam Humer z MBP, �co chwil¦
wr¦czaª kartki ze swoimi uwagami i sugestiami�. Wedªug relacji Józefa Wasz-
kiewicza, który kilka lat pó¹niej jako s¦dziego Najwy»szego S¡du Wojskowego
(NSW) prowadziª w tej sprawie post¦powanie rehabilitacyjne, w czasie narady
nad wyrokiem s¦dzia Edwin K¦sik powiedziaª, »e �w sprawie brak jest dosta-
tecznych dowodów winy�. Usªyszawszy tak¡ wypowied¹ nale»¡cego do skªadu
orzekaj¡cego w tej sprawie s¦dziego przewodnicz¡cy rozprawie � ppªk Mieczy-
sªaw Widaj zareagowaª gwaªtownie �wyj¦ciem pliku kart z kieszeni munduru i
wykrzykni¦ciem : Co wy mówicie poruczniku ? ! Tutaj mam od pªk. [Oscara]
Karlinera wyrok w tej sprawie !�. Oskar Karliner w latach 1950�1956 byª szefem
Zarz¡du S¡downictwa Wojskowego, centralnej instytucji wojskowego wymiaru
sprawiedliwo±ci. W 1956 r. s¦dzia Waszkiewicz po zapoznaniu si¦ z wszystkimi
materiaªami znajduj¡cymi si¦ w aktach sprawy stwierdziª, »e dowody, na które
powoªywaª si¦ ppªk Widaj byªy �potwornie zmanipulowane�. �wiadczyªo o tym
m.in. przyznanie si¦ przez oskar»onych do u»ycia 20 ró»nych rodzajów ±rod-
ków zapalaj¡cych i wybuchowych, których u»yli oni rzekomo do podpalenia hali
oraz wyretuszowane zdj¦cie, z którego usuni¦to znajduj¡cy si¦ na jej ±rodku
drewniany magazynek ze smarami i farbami. Najprawdopodobniej to wªa±nie
znajduj¡ce si¦ w tym magazynku chemikalia, które zapaliªy si¦ w wyniku spi¦-
cie elektrycznego, spowodowaªy zniszczenie hali. Pomimo tych i wielu innych
�niedoróbek� funkcjonariuszy UB w �sprawie elbl¡skiej� zapadªy a» 3 wyroki
±mierci. 21 lutego 1952 r. WSR w Gda«sku na najwy»szy wymiar kary ska-
zaª Jean Bastarda, Alojzego Janasiewicza oraz Andrzeja Skrzesi«skiego. Matka
Alojzego próbowaªa ratowa¢ syna pisz¡c list do Bolesªawa Bieruta. Napisaªa w
nim m.in., »e funkcjonariusze UBP powiedzieli jej, i» na Alojzym najbardziej
ci¡»y fakt, »e �byª w Wietnamie i zabijaª Wietnamczyków�, ale jak tªumaczyªa
matka �poszedª, bo go namówili�. Najwy»szy S¡d Wojskowy utrzymaª wyrok
WSR w Gda«sku w mocy i trzech skazanych od niechybnej ±mierci uchroniªa
dopiero decyzja Rady Pa«stwa z 21 grudnia 1953 r. Na jej mocy orzeczone wo-
bec : Jean Bastarda, Alojzego Janasiewicza oraz Andrzeja Skrzesi«skiego kary
±mierci zamieniono im na do»ywotnie wi¦zienie. Pozostali oskar»eni w �sprawie
elbl¡skiej� zostali skazani na wieloletnie pozbawienie wolno±ci. Jeden z nich Józef
Olejniczak, na którego zeznaniach � wedªug s¦dziego Waszkiewicza � w gªównej
mierze opieraª si¦ akt oskar»enia przyznaª pó¹niej, »e skªadane przez niego w
±ledztwie wyja±nienia byªy wymuszane torturami. 21 marca 1956 r. Zgromadze-
nie S¦dziów NSW po rozpoznaniu wniosku rewizyjnego naczelnego prokuratora
wojskowego stwierdziªo, »e ±ledztwo w �sprawie elbl¡skiej� byªo prowadzone �ra-
»¡co niewªa±ciwie�, »e �zeznania wymuszano stosuj¡c niedopuszczalne metody�
w zwi¡zku z czym postanowiªo umorzy¢ post¦powanie wobec wi¦kszo±ci skaza-
nych w tej sprawie i nakazaªo natychmiastowe ich zwolnienie. W±ród licz¡cej
siedem osób grupy obj¦tych postanowieniem NSW znalazª si¦ tak»e Alojzy Ja-
nasiewicz, który w kwietniu 1956 r. opu±ciª wi¦zienie we Wronkach. Niestety
autorowi nie udaªo si¦ ustali¢ dalszych losów byªego legionisty skazanego przez
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stalinowski s¡d na kar¦ ±mierci. Sprawa Alojzego Janasiewicza jest tylko jedn¡
z wielu, w których w latach 1944�1956 tysi¡ce osób niewygodnych dla �wªadzy
ludowej� zostaªo skazanych na kar¦ ±mierci. To co wyró»nia t¡ spraw¦ spo±ród
innych to osoba skazanego, który jako byªy »oªnierz Legii Cudzoziemskiej byª
postrzegany przez �wªadz¦ ludow¡� jako szczególnie niebezpieczny. Sªu»ba w tej
elitarnej formacji wojskowej byªa jednym z wa»niejszym powodów, dla których
zostaª on skazany na najwy»szy wymiar kary. Jak wiele osób spo±ród byªych le-
gionistów zostaªo poddane ró»nego rodzaju prze±ladowaniom w Polsce Ludowej
nie wiadomo, ale z pewno±ci¡ przypadek Alojzego Janasiewicza nie byª osamot-
niony. Autor ma nadziej¦, »e jego praca przyczyni si¦ do podj¦cia szerszych
bada« na temat form oraz skali represji jakie dotkn¦ªy byªych »oªnierzy Legii
Cudzoziemskich po ich powrocie do ojczyzny.
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