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Przyczynek do monografii

Po mi mo te go, że w pol skiej hi sto rio gra fii uka za ło się do tych czas wie le prac po świę -
co nych naj bar dziej tra gicz ne mu okre so wi w dzie jach Rzecz po spo li tej, ja kim
z pew no ścią by ła II woj na świa to wa, a ro dzi mi hi sto ry cy dys po nu ją bo gac twem

ma te ria łów do ty czą cych zbrod ni hi tle row skich, na dal bra ku je mo no gra fii or ga nów powo -
ła nych do ka ra nia zbrod nia rzy fa szy stow sko -hi tle row skich. In sty tu cja mi ty mi by ły spe -
cjal ne są dy kar ne, a po zna nie ich dzia łal no ści w od nie sie niu do tzw. Ziem Od zy ska nych
jest szcze gól nie istot ne, po nie waż te re ny te i prze by wa ją ce na nich oso by na ro do wo ści
pol skiej pod da no w cza sie woj ny i oku pa cji in ten syw nym za bie gom ger ma ni za cyj nym1

oraz pod po rząd ko wa no dra koń skim prze pi som pra wa i zmu szo no do nie wol ni czej pra cy
w ce lu po mna ża nia po ten cja łu III Rze szy.

W związ ku z tym, że znacz na część te re nów wcho dzą cych po woj nie w skład Ziem
Od zy ska nych, czy li póź niej sze wo je wódz twa: olsz tyń skie, gdań skie i szcze ciń skie, pod -
le ga ła wła ści wo ści rze czo wej jed ne go są du po wo ła ne go do osą dze nia zbrod nia rzy hi tle -
row skich, to wła śnie tę in sty tu cję au tor ni niej szej pra cy wy brał na obiekt swo ich ba dań.
Sąd, o któ rym mo wa, to Spe cjal ny Sąd Kar ny w Gdań sku, a je go or ga ni za cja i dzia łal -
ność nie zna la zły do tąd peł ne go od bi cia w pol skiej li te ra tu rze hi sto rycz no -praw nej2.
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1 Ob ję ły one za rów no sta łych pol skich miesz kań ców tych ziem, jak i set ki ty się cy de por to wa nych tu
ro bot ni ków przy mu so wych na ro do wo ści pol skiej oraz in ter no wa nych w obo zach jeń ców wo jen nych.
Sze rzej zob. T. Gasz told, Przed pol skim są dem… (Z dzie jów prze śla do wań pol skich ro bot ni ków przy mu -
so wych na zie mi ko sza liń skiej w la tach 1939–1945), „Za pi ski Ko sza liń skie” 1965, z. 4, s. 56–64.

2 Je że li cho dzi o do tych czas opu bli ko wa ne pra ce, któ re w ogra ni czo nym za kre sie oma wia ły róż ne
aspek ty dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych, w tym SSK w Gdań sku, do naj waż niej szych na le żą:
K. Bo guc ki, Z ba dań nad dzia łal no ścią Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku (1945–1946), „Ko sza -
liń skie Stu dia i Ma te ria ły” 1973, nr 2, s. 235–247; idem, Ści ga nie i ka ra nie hi tle row skich zbrod nia rzy
wo jen nych w Pol sce pół noc nej (1945–1946), „Rocz nik Słup ski” 1980, s. 179–193; idem, Or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie Pro ku ra tu ry Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku (1945–1946), „Rocz nik Słup -
ski” 1981, s. 30–56; J. Woj cie chow ska, Prze stęp cy hi tle row scy przed Spe cjal nym Są dem Kar nym
w Toruniu (1945–1946), „Stu dia Iu ri di ca” 1965, nr 6, z. 2; J. Sa wic ki, O pra wie są dów spe cjal -
nych – próba me to dycz na [w:] Wy miar spra wie dli wo ści w od ro dzo nej Pol sce 22 VII 1944 – 22 VII 1945,
War sza wa 1945, s. 55–64; T. Cy prian, J. Sa wic ki, Pra wo pol skie w wal ce z hi tle ry zmem i ko la bo ra cjo -
ni zmem, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni czy” 1946, nr 11–12, s. 13–22; T. Cy prian, Sie dem wy ro ków



Sę dzio wie Są du Okrę go we go w Gdań sku, a wcze śniej Spe cjal ne go Są du Kar ne go

w Gdań sku: An to ni Stop niak (w środ ku) i Ka zi mierz Wy czań ski 

(dru gi od pra wej) (fot. ze zbio rów Ada ma Stop nia ka, ko pia w zbio rach au to ra)



Z uwa gi na po wyż sze au tor uznał za za sad ne wy peł nie nie tej lu ki po przez przy go to wa -
nie pra cy, któ ra sta no wi ła by przy czy nek do mo no gra fii po świę co nej wszyst kim aspek -
tom dzia łal no ści wspo mnia nej in sty tu cji. 

Je że li cho dzi o ge ne zę dzia ła ją ce go w po wo jen nej Pol sce są dow nic twa spe cjal ne go,
to „zwia stu nów” je go po wsta nia na le ży do pa try wać się w dzia ła niach przed sta wi cie li pol -
skich władz emi gra cyj nych, któ rzy od sa me go po cząt ku II woj ny świa to wej zwra ca li uwa -
gę rzą dom in nych kra jów na prze śla do wa nia i zbrod nie, ja kich do pusz cza li się Niem cy
na pol skich zie miach oku po wa nych3. W kwiet niu 1940 r. w imie niu państw ko ali cji i emi -
gra cyj ne go rzą du RP zo sta ła wy da na „Ode zwa do su mie nia świa ta”, in for mu ją ca mię -
dzy na ro do wą opi nię pu blicz ną o tym, że Niem cy hi tle row skie, któ re 1 wrze śnia 1939 r.
roz po czę ły bru tal ną na paść na Pol skę, „zmie rza ją obec nie nie tyl ko do znisz cze nia lu dzi
i rze czy, ale tak że kul tu ral ne go i re li gij ne go by tu bez bron nej lud no ści pol skiej znaj du ją -
cej się obec nie pod ich wła dzą”4. 

W li sto pa dzie 1941 r. w wy ni ku pod ję tej przez Pol skę ini cja ty wy w Pa ła cu Świę te go
Ja ku ba w Lon dy nie od by ła się kon fe ren cja dzie wię ciu państw, któ re sta ły się ofia ra mi
agre sji III Rze szy. W de kla ra cji koń czą cej ob ra dy uczest ni cy spo tka nia stwier dzi li, że
Niem cy do pusz cza ją się ła ma nia pra wa mię dzy na ro do we go, i za de kla ro wa li, że jed nym
z ich ce lów jest uka ra nie, dro gą zor ga ni zo wa ne go wy mia ru spra wie dli wo ści, win nych
po peł nio nych prze stępstw5. W paź dzier ni ku 1943 r. przed sta wi cie le sie dem na stu państw,
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Naj wyż sze go Try bu na łu Na ro do we go, War sza wa 1962; idem, Wal ka o za sa dy no rym ber skie 1945–1955,
War sza wa 1956; Z. Bie gań ski, Ka ra śmier ci w orzecz nic twie spe cjal nych są dów kar nych w Pol sce (1944–1946),
„Echa Prze szło ści V” 2004; idem, Re pre sje są do we wo bec kon spi ra cji po wo jen nej na ob sza rze wo je -
wódz twa po mor skie go (byd go skie go) w la tach 1945–1956 [w:] Ku ja wy i Po mo rze w la tach 1945–1956.
Od za koń cze nia oku pa cji nie miec kiej do prze ło mu paź dzier ni ko we go, red. W. Ja strzęb ski, M. Kra jew -
ski, Wło cła wek 2001; idem, Są dow nic two i ska za ni na śmierć z przy czyn po li tycz nych w wo je wódz twie
po mor skim (byd go skim) w la tach 1945–1956, Byd goszcz 2003; idem, W smu dze ka ino we go cie nia. Ska -
za ni na śmierć przez są dy woj sko we na ob sza rze wo je wódz twa po mor skie go (byd go skie go) w la tach
1945–1954, Byd goszcz 2003; A. Mach ni kow ska, Wy miar spra wie dli wo ści w Pol sce w la tach 1944–1950,
Gdańsk 2008; eadem, Są dow nic two kar ne na Po mo rzu Gdań skim w la tach 1945–1950 [w:] Dzie je wy -
mia ru spra wie dli wo ści, red. T. Ma cie jew ski, Ko sza lin 1999; E. Ko bier ska -Mo tas, Eks tra dy cja prze stęp -
ców wo jen nych do Pol ski z czte rech stref oku pa cyj nych Nie miec 1946–1950, t. 2, War sza wa 1992;
M. Żu kow ski, Or ga ni za cja i dzia łal ność Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku 1945–1946 [w:]
IV Ogólno pol skie Fo rum Hi sto ry ków Woj sko wych, Ko sza lin, 16 XII 1998, red. B. Polak, Ko sza lin 1999,
s. 317–332; idem, Sto so wa nie ka ry śmier ci na Po mo rzu Za chod nim w la tach 1945–1956, To ruń 2011.

3 W dniu 28 XI 1939 r. pre mier rzą du RP gen. Wła dy sław Si kor ski pod czas swo je go prze mó wie nia
ra dio we go zwra cał uwa gę mię dzy na ro do wej opi nii na bez praw ne i zbrod ni cze po czy na nia nie miec kich
oku pan tów. Wkrót ce po tem Ra da Mi ni strów w An gers przy ję ła uchwa łę do ty czą cą zbrod ni wo jen nych,
a 2 XII 1939 r. am ba sa dor Pol ski w Wiel kiej Bry ta nii Edward Ra czyń ski zło żył na rę ce mi ni stra spraw
za gra nicz nych Edwar da Ha li fa xa pierw szy ofi cjal ny pro test prze ciw ko aresz to wa niu i wy wie zie niu
do obo zu kon cen tra cyj ne go w Ora nien bur gu pro fe so rów Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Zob. T. Cy prian,
J. Sa wic ki, op. cit., s. 76. 

4 Pro te sto wa no w niej tak że m.in. prze ciw ko bez praw ne mu wcie le niu do III Rze szy pol skich ziem
za chod nich i pół noc nych oraz ujaw nio no zbrod ni czą po li ty kę nie miec kich władz oku pa cyj nych, któ re
by ły od po wie dzial ne za ma so we eg ze ku cje oraz de por ta cje lud no ści pol skiej. Zob. M. Sze rer, Udział
Pol ski we wpro wa dza niu ka ra nia zbrod ni wo jen nych, „Pań stwo i Pra wo” 1948, nr 3, s. 113–119.

5 W dniu 4 XII 1941 r. rzą dy Pol ski i ZSRS ogło si ły wspól ną de kla ra cję, w któ rej stwier dzo no, że uka -
ra nie zbrod nia rzy hi tle row skich jest nie roz łącz nie zwią za ne z usta no wie niem po woj nie trwa łe go po ko ju.
Zob. De kla ra cja Rzą du Rze czy po spo li tej Pol skiej i Rzą du ZSRR [w:] Ści ga nie i ka ra nie spraw ców zbrod -
ni wo jen nych prze ciw ko ludz ko ści (Wy bór do ku men tów), red. C. Pi li chow ski, War sza wa 1978, s. 106–107.



w tym Pol ski, po sta no wi li utwo rzyć Ko mi sję Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Zbrod -
ni Wo jen nych (UNWCC) z sie dzi bą w Lon dy nie, z któ rą mia ły współ pra co wać od po -
wied nie urzę dy na ro do we. Za da niem tej ko mi sji by ło gro ma dze nie do wo dów zbrod ni
i da nych o ich spraw cach6. 

W wy ni ku prac Mię dzy na ro do wej Ko mi sji do Re kon struk cji i Roz wo ju Pra wa Kar -
ne go w Cam brid ge (1940 r.), Mię dzy na ro do we go Sym po zjum Lon dyń skie go (la ta 
1941–1943) oraz Ko mi sji Na ro dów Zjed no czo nych do spraw Zbrod ni Wo jen nych
(od 1943 r.) opra co wa no i ogło szo no czte ry ak ty pra wa mię dzy na ro do we go: De kla ra cję
dzie wię ciu państw oku po wa nych z 13 stycz nia 1942 r., De kla ra cję mo skiew ską z 30 paź -
dzier ni ka 1943 r., Umo wę jał tań ską z 11 lu te go 1945 r. i Po ro zu mie nie lon dyń skie
z 8 sierp nia 1945 r., na pod sta wie któ rych ure gu lo wa no pro blem ści ga nia i ka ra nia zbrod -
nia rzy wo jen nych7. 

Na te re nach oku po wa nej Pol ski ści ga niem i ka ra niem hi tle row skich zbrod nia rzy zaj -
mo wa ły się pol skie są dy pod ziem ne. W skład wy mia ru spra wie dli wo ści Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go wcho dzi ły wów czas są dy woj sko we przy ko men dach Związ ku Wal ki
Zbroj nej, a na stęp nie Ar mii Kra jo wej oraz są dy cy wil ne przy de le ga tu rach rzą du8. W ma -
ju 1940 r. po wo ła no do ży cia są dy kap tu ro we9, któ re utwo rzo no „do są dze nia i wy ro ko -
wa nia w wy pad kach zbrod ni zdra dy, szpie go stwa, de nun cja cji oraz nie ludz kie go
prze śla do wa nia i krzyw dze nia lud no ści pol skiej”10. Dzia ła ły one do 20 li sto pa da 1941 r.,
kie dy za stą pi ły je woj sko we są dy spe cjal ne (WSS). Rów no le gle z po wo ła niem WSS
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6 Dzia ła ją cy w ra mach tej ko mi sji „Pol ski Urząd” zo stał zor ga ni zo wa ny ja ko je den z pierw szych
i już 1 II 1944 r. wniósł do UNWCC pierw sze oskar że nie. Ogó łem Pol ska wpi sa ła na li sty UNWCC 7405
na zwisk zbrod nia rzy hi tle row skich. Sze rzej zob. W. Zie liń ski, Wkład Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod -
ni Hi tle row skich w Pol sce i pol skie go wy mia ru spra wie dli wo ści w ści ga nie zbrod nia rzy hi tle row skich
[w:] 40 lat wy mia ru spra wie dli wo ści PRL, oprac. I. Kle niew ska, War sza wa 1988, s. 97. 

7 K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 180–181.
8 Sze rzej na te mat pod ziem ne go są dow nic twa zob. A.K. Ku nert, Woj sko we są dy spe cjal ne ZWZ-

-AK 1940–1944, „Więź” 1981, nr 2, s. 106–124; P. Ro kic ki, Wy miar spra wie dli wo ści Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go na Wi leńsz czyź nie [w:] Or ga ny bez pie czeń stwa i wy mia ru spra wie dli wo ści Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go, red. W. Gra bow ski, War sza wa 2005, s. 92–109; K. Kra jew ski, Za gad nie nie bez -
pie czeń stwa i wy mia ru spra wie dli wo ści w No wo gródz kim Okrę gu AK [w:] Or ga ny…, s. 115–118; J. Woł -
ko now ski, Wy miar spra wie dli wo ści Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go na Wi leńsz czyź nie w la tach II woj ny
świa to wej, „Mi scel la nea Hi sto ri co -Iu ri di ca” 2007, t. 5, s. 121–137; W. Gra bow ski, Są dy kap tu ro we De -
le ga tu ry Rzą du na Kraj. Przy czy nek do dzia łal no ści Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go, „Cza so pi smo
Praw no -Hi sto rycz ne” 2007, t. 59, z. 2, s. 257–267.

9 Ko deks są dów kap tu ro wych za wie rał wie le roz wią zań, któ re w wa run kach kon spi ra cji unie moż -
li wia ły by czyn no ści są dow ni cze, m.in. wy móg za twier dza nia ka ry śmier ci każ do ra zo wo przez de le ga ta
rzą du na kraj. Za rzut nie zna jo mo ści oku pa cyj nych re aliów przez Rząd RP na Uchodź stwie po ja wił się
w ko re spon den cji płk. Ste fa na Ro wec kie go do gen. Ka zi mie rza Sosn kow skie go. Zob. Mel du nek nr 7
z dnia 7 III 1940 r. [w:] Ar mia Kra jo wa w do ku men tach 1939–1945, t. 1: Wrze sień 1939 – czer wiec 1941,
Wro cław 1990, s. 149–157.

10 Do pusz cze nie się któ rejś z wy mie nio nych zbrod ni ka ra ne by ło śmier cią. Prze stęp stwo „zdra dy”
okre ślo no w tych prze pi sach ja ko ujaw nie nie „in nej oso bie ta jem ni cy or ga ni za cji ZWZ lub ta jem ni cy
Pań stwa Pol skie go, do ty czą cej obro ny pań stwa lub je go sił zbroj nych”. Po dob nie zbrod nię szpie go stwa
okre ślo no ja ko „udzie la nie rzą do wi ob ce go pań stwa in for ma cji, wia do mo ści, do ku men tów lub in nych
przed mio tów do ty czą cych ist nie nia lub dzia łal no ści or ga ni za cji ZWZ, PSZ, or ga ni za cji i spraw pol skich
sto wa rzy szeń, zrze szeń, in sty tu cji i władz, któ re mo gą być uży tecz ne ob ce mu pań stwu prze ciw ko ZWZ,
pań stwu lub na ro do wi pol skie mu”. Zob. G. Gór ski, Wy miar spra wie dli wo ści na zie miach pol skich w la -
tach 1939–1945 [w:] Dzie je wy mia ru spra wie dli wo ści, red. T. Ma cie jew ski, Ko sza lin 1999, s. 350.



przy de le ga tu rach rzą du utwo rzo no cy wil ne są dy spe cjal ne (CSS)11. Roz strzy ga ły one
głów nie spra wy kar ne do ty czą ce dzia ła nia na ko rzyść oku pan ta lub szko dę pań stwa i na -
ro du pol skie go12. W lu tym 1944 r. na te re nach oku po wa nych Pol ski cy wil ne są dy spe -
cjal ne dzia ła ły w War sza wie, Płoc ku, Kra ko wie, Mie cho wie, Kro śnie, Tar no wie,
Piotr ko wie Try bu nal skim, Kiel cach, Ra do miu i Czę sto cho wie13. Ko niec 1944 r. był ce -
zu rą dzia łal no ści są dów pod ziem nych. We dług nie peł nej sta ty sty ki pol skie są dy spe cjal -
ne w cza sie oku pa cji roz pa trzy ły oko ło 5000 spraw i wy da ły od 3000 do 3500 wy ro ków
śmier ci, z któ rych wy ko na no 250014.

W od róż nie niu od rzą du pol skie go prze by wa ją ce go w Wiel kiej Bry ta nii ko mu ni ści
nie przy go to wa li sto sow nych re gu la cji praw nych umoż li wia ją cych ści ga nie i osą dze nie
zbrod nia rzy hi tle row skich15. We dług An ny Mach ni kow skiej przy czy ną te go sta nu rze czy
był brak moż li wo ści or ga ni za cyj nych śro do wisk sku pio nych wo kół PPR. Gwar dia Lu -
do wa (prze kształ co na na stęp nie w Ar mię Lu do wą), któ ra mia ła zor ga ni zo wać wy miar
spra wie dli wo ści na po trze by ka ra nia zdraj ców na ro du lub udzie lić ochro ny in nym po -
wsta łym w tym ce lu in sty tu cjom, sa ma do pie ro two rzy ła swój po ten cjał ka dro wy i mi li -
tar ny16. Ewi dent ne bra ki w ko mu ni stycz nym pra wo daw stwie pró bo wa ła nad ro bić Ra da
Wo jen na PSZ, wy da jąc 31 mar ca 1944 r. De kret dla fa szy stow sko -hi tle row skich zło czyń -
ców win nych za bójstw i znę ca nia się nad lud no ścią cy wil ną i jeń ca mi wo jen ny mi17. Zda -
niem Cze sła wa Pi li chow skie go nor ma tyw ten sta no wił zna czą cy wkład „woj sko wej my śli
praw ni czej do roz wo ju pod sta wo wych za sad pra wa kar ne go Pol ski Lu do wej w za kre sie
ści ga nia zbrod nia rzy wo jen nych”18.
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11 AIPN, 1558/130, Sta tut są dów spe cjal nych, b.d., k. 2.
12 Do mo men tu wy bu chu po wsta nia war szaw skie go sę dzio wie war szaw skie go CSS roz pa trzy li oko -

ło 100 spraw, wy da jąc od 60 do 70 wy ro ków śmier ci (30 proc. do ty czy ło „szmal cow ni ków”). Zob. J. Mar -
sza lec, Kon cep cja za pew nie nia po rząd ku pu blicz ne go przez służ by i agen dy Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go pod czas oku pa cji i pla no wa ne go po wsta nia zbroj ne go oraz po wy wal cze niu nie pod le gło -
ści [w:] Or ga ny…, s. 46.

13 Na te re nie, któ ry miał w przy szło ści pod le gać wła ści wo ści rze czo wej SSK w Gdań sku – po mi mo
funk cjo no wa nia na nim okrę go wych de le ga tur rzą du RP – nie po wo ła no pod ziem nych są dów spe cjal -
nych. Zob. B. Chrza now ski, Or ga ni za cja apa ra tu bez pie czeń stwa Okrę go wej De le ga tu ry Rzą du RP
na Kraj na te re nie Gdań ska pod czas oku pa cji nie miec kiej [w:] Po li cja gdań ska na prze strze ni wie ków.
Wy bra ne za gad nie nia, red. A. Gą sio row ski, Gdańsk 2012, s. 122.

14 Na szcze gól ne pod kre śle nie za słu gu je fakt, że ża den ich wy rok nie zo stał sku tecz nie wzru szo ny,
co po twier dza rze tel ność po stę po wa nia do wo do we go, obiek ty wi zmu i wy so kie kwa li fi ka cje sę dziów.
Zob. L. Gon dek, Pol ska ka rzą ca 1939–1945. Pol ski pod ziem ny wy miar spra wie dli wo ści w okre sie oku -
pa cji nie miec kiej, War sza wa 1988, s. 14, 47, 114.

15 Pod sta wą orze czeń są dów wo bec zbrod nia rzy fa szy stow sko -hi tle row skich w nie pod le głym kra ju
miał stać się wy da ny w Lon dy nie przez pre zy den ta RP De kret z 30 III 1943 r. o od po wie dzial no ści kar -
nej za zbrod nie wo jen ne, usta la ją cy prze stęp stwa za gro żo ne ka rą śmier ci al bo do ży wot nie go wię zie nia.
Zob. S. Jan kie wicz, Przy go to wa nia rzą du RP w la tach II woj ny świa to wej do pro ce su zbrod nia rzy hi tle -
row skich. De kret pre zy den ta Rze czy po spo li tej o od po wie dzial no ści kar nej za zbrod nie wo jen ne, „Pa mięć
i Spra wie dli wość. Biu le tyn Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu – In sty -
tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 1997–1998, t. 40, s. 44–56. Je go na stęp stwem by ło ogło sze nie przez KRN roz -
po rzą dze nia tym cza so we go z 3 V 1944 r. o są dach kar nych spe cjal nych. Zob. A. Li tyń ski, O pra wie
i są dach po cząt ków Pol ski Lu do wej, Bia ły stok 1999, s. 68.

16 A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 258–259.
17 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 236.
18 Cy tat za: C. Pi li chow ski, Za sa dy no rym ber skie a spra wa ści ga nia i ka ra nia hi tle row skich zbrod -

nia rzy wo jen nych (1945–1971), „Spra wy Mię dzy na ro do we” 1971, nr 11, s. 28–29.



Ści ga nie oraz szyb kie i su ro we osą dze nie zbrod nia rzy i zdraj ców na ro du ko mu ni ści
za po wie dzie li tak że w Ma ni fe ście PKWN z 22 lip ca 1944 r., w któ rym stwier dzi li, że
„krzyw dy za da ne przez oku pan tów mu szą być jak naj szyb ciej na pra wio ne. Wła sność zra -
bo wa na przez Niem ców po szcze gól nym oby wa te lom […] bę dzie zwró co na pra wo wi tym
wła ści cie lom. Ma jąt ki nie miec kie zo sta ną skon fi sko wa ne. Ża den nie miec ki zbrod niarz
wo jen ny, ża den zdraj ca na ro du nie mo że ujść ka ry! Za da niem nie za wi słych są dów pol -
skich bę dzie za pew nie nie szyb kie go wy mia ru spra wie dli wo ści”19. 

Trzy dzie ste go pierw sze go sierp nia 1944 r. Pol ska, ja ko jed no z pierw szych państw ko -
ali cji an ty hi tle row skiej, wy da ła spe cjal ną usta wę kar ną do ty czą cą od po wie dzial no ści
za zbrod nie III Rze szy (de kret o wy mia rze ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia -
rzy) oraz po wo ła ła spe cjal ne są dy kar ne, któ re te spra wy mia ły roz pa trzyć20. Dwu na ste go
wrze śnia 1944 r. utwo rzo no pierw sze trzy spe cjal ne są dy kar ne: w Lu bli nie, w War sza wie
z sie dzi bą tym cza so wą w Sie dl cach i Kra ko wie z sie dzi bą tym cza so wą w Rze szo wie21.
W de kre cie za po wie dzia no, że za raz po wy zwo le niu War sza wy i Kra ko wa dwa ostat nie
wy mie nio ne są dy prze nio są tam swo je sie dzi by. Jed no cze śnie przy stą pio no do przy go to -
wa nia trzy oso bo wych grup ope ra cyj nych z pro ku ra to rem spe cjal ne go są du kar ne go w skła -
dzie, któ rych człon ko wie mie li za za da nie po su wać się za li nią fron tu i re je stro wać
wszel kie do wo dy zbrod ni hi tle row skich. Po do tar ciu do sie dzi by są du ape la cyj ne go mie li
oni jak naj szyb ciej pod jąć nie zbęd ne kro ki w ce lu przy go to wa nia wa run ków umoż li wia -
ją cych roz po czę cie dzia łal no ści spe cjal ne go są du kar ne go22. 

Osta tecz nie po wo ła no dzie więć spe cjal nych są dów kar nych w: Gdań sku, To ru niu,
Wro cła wiu, Po zna niu, Lu bli nie, Ka to wi cach, Ło dzi (z wy dzia ła mi za miej sco wy mi
w War sza wie i Bia łym sto ku). Za sięg te ry to rial ny po szcze gól nych są dów spe cjal nych za -
sad ni czo po kry wał się z gra ni ca mi za kre ślo ny mi dla po szcze gól nych są dów ape la cyj -
nych23. Naj więk szy ob szar pod po rząd ko wa no SSK w Ło dzi, któ re go se sje wy jaz do we
od by wa ły się od Su wałk na pół no cy kra ju, aż po Czę sto cho wę na po łu dniu. Spe cjal ne
są dy kar ne utwo rzo no przy wszyst kich są dach ape la cyj nych z wy jąt kiem Olsz ty na. Ob -
szar wo je wódz twa olsz tyń skie go pod po rząd ko wa no są dom spe cjal nym dzia ła ją cym
w Gdań sku i Ło dzi24. We dług Alek san dra Pysz kow skie go do spe cjal nych są dów kar nych
w ca łym okre sie ich dzia łal no ści wpły nę ło łącz nie 22 tys. spraw (oko ło 12 tys. spraw
z de kre tu z 31 sierp nia 1944 r. i oko ło 10 tys. spraw z de kre tu z 4 li sto pa da 1944 r.)25. 
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19 DzU, 1944, nr 1, poz. 1. W mia rę wy zwa la nia spod oku pa cji nie miec kiej ko lej nych pol skich ziem
po wsta wa ły na tych te re nach ko mi sje do ba da nia zbrod ni nie miec kich. Na le ża ły do nich m.in. po wo ła -
ne w pierw szych dniach sierp nia 1944 r. Pol sko -Ra dziec ka Ko mi sja Nad zwy czaj na do ba da nia zbrod ni
nie miec kich po peł nio nych na Maj dan ku i Pol sko -Ra dziec ka Ko mi sja Kra kow sko -Oświę cim ska (po czą -
tek 1945 r.), któ re zaj mo wa ły się do ku men to wa niem zbrod ni po peł nio nych w obo zach kon cen tra cyj nych
w Oświę ci miu i Maj dan ku. Zob. W. Zie liń ski, op. cit., s. 97.

20 DzU, 1944, nr 4, poz. 21. Po cząt ko wo są dy te mia ły się na zy wać „na ro do wy mi są da mi kar ny mi”.
Zob. A. Li tyń ski, O pra wie…, s. 67.

21 A. Tom po rek, Or ga ni za cja są dow nic twa pol skie go w la tach 1945–2000 [w:] Ar chi wa in sty tu cji
wy mia ru spra wie dli wo ści. III Kra jo we Sym po zjum Ar chi wal ne, red. J. Baranowski, U. Zarzycka-Sutter,
Łódź 2001, s. 30.

22 K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 183–184.
23 A. Pysz kow ski, Bi lans dzia łal no ści są dów spe cjal nych, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni -

czy” 1946, z. 11–12, s. 37.
24 Z. Bie gań ski, Są dow nic two…, s. 118.
25 A. Pysz kow ski, op. cit., s. 38.



W pol skiej hi sto rio gra fii ist nie ją po waż ne roz bież no ści, co do licz by ska za nych przez
są dy spe cjal ne. We dług Ka zi mie rza Bo guc kie go spe cjal ne są dy kar ne w la tach 1944–1946
osą dzi ły łącz nie 6169 osób26. Zdzi sław Bie gań ski twier dzi, że do spe cjal nych są dów kar -
nych wpły nę ło łącz nie 8838 spraw, z cze go zo sta ły roz pa trzo ne 4593 spra wy (51,9 proc.)
i ska za no 3954 oso by27. Z ko lei Le szek Ku bic ki po da je, że wszyst kie są dy spe cjal ne ska -
za ły ogó łem 2471 osób, z cze go 631 ska za no na ka rę śmier ci, 306 na ka ry po wy żej 10 lat,
a 1534 na ka ry do 10 lat wię zie nia28. In ny z ba da czy – wspo mnia ny wcze śniej Alek san -
der Pysz kow ski – ob li czył, że z 12 tys. spraw z de kre tu sierp nio we go roz pa trzo no ogó -
łem po nad 7 tys., orze ka jąc oko ło 750 kar śmier ci, 400 kar wię zie nia po wy żej 10 lat
oraz 2500 kar do 10 lat wię zie nia29. 

Na po cząt ku kwiet nia 1945 r. mi ni ster spra wie dli wo ści pod jął de cy zję o utwo rze niu
SSK w Gdań sku, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny ja ko ostat nia te go ty pu in sty tu cja w Pol -
sce30. Pra ce zmie rza ją ce do utwo rze nia SSK w Gdań sku za po cząt ko wa ła spe cjal na gru -
pa ope ra cyj na Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, któ ra 2 czerw ca 1945 r. przy by ła
do Gdań ska31. W jej skład wcho dzi li: Sta ni sław Sta chur ski – po wo ła ny przez Kra jo wą
Ra dę Na ro do wą na sta no wi sko pro ku ra to ra SSK w Gdań sku3 2, Bo le sław Bru liń ski – mia -
no wa ny p.o. wi ce pro ku ra to ra, oraz Mie czy sław Kacz kow ski – kie row nik se kre ta ria tu
pro ku ra tu ry, i He le na Dą brow ska – re je stra tor ka3 3. 

Za raz po przy by ciu do Gdań ska pro ku ra tor Sta chur ski przy stą pił do wy szu ka nia od -
po wied nie go lo ka lu, któ ry nada wał by się na sie dzi bę spe cjal ne go są du i pro ku ra tu ry kar -
nej34. W swo ich wspo mnie niach pro ku ra tor gdań skie go SSK po da je, że w związ ku
z bra kiem od po wied nie go lo kum w cen trum Gdań ska (daw ny bu dy nek są du w Gdań sku
był za ję ty przez Ar mię Czer wo ną, któ ra mia ła w nim swój szpi tal) na pierw szą sie dzi bę
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26 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 238.
27 We dług Bie gań skie go tyl ko w 1945 r. dzie więć są dów spe cjal nych wy da ło łącz nie 1576 wy ro ków,

ska zu jąc 364 oso by na ka rę śmier ci, 662 na ka rę wię zie nia, a 550 unie win nia jąc Z. Bie gań ski, Są dow -
nic two…, s. 121, 123. 

28 We dług Lesz ka Ku bic kie go naj wię cej osób ska za no w 1946 r. – 2238 (w tym 226 ko biet), na to -
miast w la tach 1944–1945 oko ło 1500 osób. Zob. L. Ku bic ki, Zbrod nie wo jen ne w świe tle pra wa pol -
skie go, War sza wa 1963, s. 40–41. Jed nak za rów no Zdzi sław Bie gań ski, jak i Le szek Ku bic ki my lą się,
od no sząc da ne an kie ty – ja ką w związ ku z dru gą rocz ni cą po wsta nia PKWN Mi ni ster stwo Spra wie dli -
wo ści prze pro wa dzi ło we wszyst kich są dach i pro ku ra tu rach – do ca łe go okre su dzia łal no ści spe cjal -
nych są dów kar nych. Jej wy ni ki do ty czy ły je dy nie dru giej po ło wy 1944 r., ca łe go 1945 r. i pierw szej
po ło wy 1946 r., a spe cjal ne są dy kar ne dzia ła ły jesz cze kil ka mie się cy po tym, jak rze czo na an kie ta zo -
sta ła za koń czo na i jej wy ni ki opu bli ko wa ne. Zob. Ze sta ty sty ki…, s. 47–48.

29 A. Pysz kow ski, op. cit., s. 39.
30 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 31. 
31 Po dob ne gru py wy ru szy ły też w ma ju na Po mo rze Za chod nie, a w lip cu na Ma zu ry. Zob. AAN,

MS, 6977, No tat ka, 5 IV 1946 r., k. 41. 
32 Ksiądz Sta ni sław Bog da no wicz twier dzi, że mi ni ster Hen ryk Świąt kow ski, któ ry był ko le gą ze

stu diów Sta ni sła wa Sta chur skie go, mia no wał go pro ku ra to rem SSK w Gdań sku, szan ta żu jąc po sia da ny -
mi in for ma cja mi o tym, że pro ku ra tor Sta chur ski przed woj ną, w słyn nym pro ce sie łuc kim, oskar żał
komu ni stów o zdra dę sta nu i dzia ła nia na rzecz przy łą cze nia do Związ ku So wiec kie go re gio nu bia ło -
stoc kie go. Zob. S. Bog da no wicz, Ka rol Ma ria Splett. Bi skup gdań ski cza su woj ny. Wię zień spe cjal ny
PRL, Gdańsk 1995, s. 108–109.

33 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 32. 
34 AAN, MS, 5643, Pi smo do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, 16 VI 1945 r., k. 41.



SSK i Pro ku ra tu ry SSK w Gdań sku wy brał bu dy nek w Gdań sku -Wrzesz czu przy ul. Ste -
fa na Ba to re go 5, w któ rym mie ścił się już SG w Gdań sku35. 

Je go wy bór zo stał za apro bo wa ny przez prze wod ni czą ce go SSK w Gdań sku Jó ze fa Tar -
czew skie go, któ ry w tym cza sie przy je chał do Gdań ska36. W spra woz da niu za czer -
wiec 1945 r. pro ku ra tor gdań skie go SSK in for mo wał swo ich prze ło żo nych, że za kil ka dni
gdań ska pro ku ra tu ra i sąd spe cjal ny zmie ni swo ją sie dzi bę, gdyż wo je wo da gdań ski uży -
czył obu in sty tu cjom lo kal w bu dyn ku Urzę du Wo je wódz kie go3 7. W sierp niu 1945 r. gdań -
ski SSK zno wu cze ka ła prze pro wadz ka, tym ra zem do opusz czo ne go już przez od dzia ły
Ar mii Czer wo nej bu dyn ku przy ul. No we Ogro dy 30, do któ rej oprócz SSK w Gdań sku
i pod le głej mu pro ku ra tu ry prze nio sły się tak że: Pro ku ra tu ra i Sąd Okrę go wy, Od dział
Pro ku ra to rii Ge ne ral nej RP w Gdań sku, Ku ra to rium Okrę gu Szkol ne go Gdań skie go
i Dyrek cja La sów Pań stwo wych38. W grud niu 1945 r. gdań ski sąd i pro ku ra tu ra spe cjal na
ko lej ny raz zmie ni ły swo ją sie dzi bę, prze no sząc się do bu dyn ku przy ul. No we Ogro dy 28,
w któ rym obie in sty tu cje po zo sta ły aż do koń ca swo jej dzia łal no ści39.

Spe cjal ny Sąd Kar ny w Gdań sku roz po czął swo ją dzia łal ność pod ko niec czerw -
ca 1945 r., kie dy do Gdań ska przy by li: wy zna czo ny na prze wod ni czą ce go są du – Jó zef
Tar czew ski40, mia no wa ny sę dzią SSK w Gdań sku – Sta ni sław Gmi trzak, a tak że kan ce -
list ka – Ire na Wa wer ska i woź ny są do wy – Wła dy sław Chu dzik. Na sta no wi ska sę dziów
SSK w Gdań sku zo sta li tak że po wo ła ni lub do tej pra cy od de le go wa ni sę dzio wie SA i SO
w Gdań sku: Zyg munt Ros sow ski i Bro ni sław Mor ski41. Ob szar ju rys dyk cyj ny gdań skie -
go są du spe cjal ne go ukształ to wał się osta tecz nie we wrze śniu 1945 r. i obej mo wał wo je -
wódz two gdań skie, Po mo rze Za chod nie i Okręg Ma zur ski42 – łącz nie 55 po wia tów43.

Pierw szy okres dzia łal no ści SSK w Gdań sku był bar dzo trud ny. Jak pi sał Jó zef Tar -
czew ski: „Trud no ści zwią za ne z uru cho mie niem są du by ły ol brzy mie. Przede wszyst kim
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35 S. Sta chur ski, Ze wspo mnień pro ku ra to ra spe cjal ne go są du kar ne go [w:] M. Wa lic ka, Pró ba wspo -
mnień, Gdańsk 1945/1946, s. 62–63. Jed nak w pi śmie z 16 VI 1945 r., skie ro wa nym do mi ni stra spra -
wie dli wo ści, pro ku ra tor Sta chur ski pi sze, że pierw sza sie dzi ba Pro ku ra tu ry SSK i SSK mie ści ła się
w bu dyn ku przy ul. Kru se stras se 3 (obec nie Pi ra mo wi cza 3). Zob. APG, Pro ku ra tu ra Po wia to wa w Gdań -
sku (da lej: PPG), 1, Pi smo do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści, 16 VI 1945 r., k. 2.

36 AAN, MS, 7437, Spra woz da nie z dzia łal no ści SO w Gdań sku za czer wiec 1945 r. Spra wy or ga ni -
za cyj no -go spo dar cze, 28 VI 1945 r., k. 4. We dług Wa cła wa Za rzyc kie go sie dzi ba Pro ku ra tu ry SSK
w Gdań sku mie ści ła się po cząt ko wo w gma chu Urzę du Wo je wódz kie go Gdań skie go przy ul. Oko po wej,
a na stęp nie prze nie sio no ją do gma chu przy ul. gen. Świer czew skie go. Zob. W. Za rzyc ki, Pro ku ra tu ra
gdań ska w trzy dzie sto le ciu Pol ski Lu do wej, „Rocz nik Gdań ski” 1974–1975, s. 289.

37 APG, PPG, 1, Spra woz da nie z dzia łal no ści Pro ku ra tu ry SSK w Gdań sku za czer wiec 1945 r.,
5 VII 1945 r., k. 14.

38 AAN, MS, 7322, Spra woz da nie SA w Gdań sku za sier pień 1945 r. Spra wy or ga ni za cyj no -go spo -
dar cze, 5 IX 1945 r., k. 6.

39 S. Sta chur ski, op. cit., s. 62–63.
40 W dniu 16 V 1945 r. za stęp ca kie row ni ka re sor tu spra wie dli wo ści Le on Chajn zle cił mu or ga ni za -

cję i kie ro wa nie SSK w Gdań sku. Zob. M. Żu kow ski, Or ga ni za cja…, s. 324. 
41 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 246.
42 Jesz cze w lu tym 1946 r. Olsz tyn pod le gał ju rys dyk cji SKK w Gdań sku, gdyż na dwu ty go dnio wej

de le ga cji był tam wów czas p.o. pod pro ku ra to ra Hen ryk Gą sio row ski, któ ry prze słu chi wał tam oso by za -
trzy ma ne do dys po zy cji pro ku ra to ra SKK w Gdań sku. Zob. APG, PPG, 1, Spra woz da nie p.o. pod pro ku -
ra to ra Hen ry ka Gą sio row skie go z prze bie gu prac za lu ty 1946 r., 5 III 1946 r., k. 133.

43 M. Żu kow ski, Or ga ni za cja…, s. 324.



brak lo ka lu i per so ne lu44. Dla zo bra zo wa nia tych trud no ści po dam tyl ko, że w cza sie wy -
zna cze nia roz praw na sier pień i pierw szą po ło wę wrze śnia nie dys po no wa łem ani jed ną
si łą kan ce la ryj ną i ani jed nym dru kiem4 5. Prze szko dy te jed nak zo sta ły prze zwy cię żo ne
i dzi siaj sąd funk cjo nu je w peł ni. Eta ty sił biu ro wych są w peł ni ob sa dzo ne. Szwan ku je
tyl ko ob sa da sę dziow ska. Do tych czas mia łem do po mo cy jed ne go sę dzie go, któ ry w tych
dniach zo stał prze nie sio ny z Gdań ska do Kielc, tak że do są dze nia spraw po zo sta ję w tej
chwi li sam”46. 

Pierw szy akt oskar że nia wpły nął do SSK w Gdań sku 4 sierp nia 1945 r., a pierw sza
roz pra wa od by ła się 6 wrze śnia 1945 r.47 Roz po czę cie dzia łal no ści na Po mo rzu Gdań -
skim opi sa ły lo kal ne ga ze ty, m.in. „Dzien nik Bał tyc ki”, w któ rym 9 wrze śnia uka zał się
nie wiel ki ar ty kuł za ty tu ło wa ny Re ne ga ci przed są dem. Moż na w nim prze czy tać,
że „w So po cie roz po czął dzia łal ność sąd spe cjal ny dla spraw po li tycz nych. Pierw sza
rozpra wa od by ła się 6 wrze śnia br. w sa li kon fe ren cyj nej Za rzą du Miej skie go i do ty czyła
by łej wła ści ciel ki skle pu w Or ło wie, Lu izy Nass. Oskar żo no ją o wro gie usto sun ko wa -
nie się do Po la ków (pod czas oku pa cji nie miec kiej oskar żo na lży ła lud ność pol ską, od -
ma wia ła ar ty ku łów spo żyw czych i bi ła dzie ci pol skie przy cho dzą ce do skle pu) i ska za no
na czte ry la ta wię zie nia”48.

W swo im orzecz nic twie spe cjal ne są dy kar ne opie ra ły się głów nie na prze pi sach De -
kre tu z 31 sierp nia 1944 r. o wy mia rze ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy
win nych za bójstw i znę ca nia się nad lud no ścią cy wil ną i jeń ca mi oraz dla zdraj ców na -
ro du pol skie go, zwa ne go po tocz nie de kre tem „sierp nio wym” lub „sierp niów ką”49. Po -
cząt ko wo ka ral no ścią ob ję to: udział w za bój stwie osób cy wil nych i jeń ców, znę ca nie się
nad ni mi lub ich prze śla do wa nie, udział w uję ciu osób po szu ki wa nych przez wła dze oku -
pa cyj ne oraz in ne dzia ła nia na szko dę osób prze by wa ją cych na ob sza rze pań stwa. Za ich
po peł nie nie prze wi dzia no wy łącz nie ka rę śmier ci. Sank cję po zba wie nia wol no ści do -
pusz czo no tyl ko wo bec spraw ców, któ rzy wy mu sza li, pod groź bą od da nia wła dzom oku -
pa cyj nym, świad cze nia od in nych osób. Obok ka ry za sad ni czej ob li ga to ryj nie orze ka no
kon fi ska tę mie nia, utra tę praw pu blicz nych i oby wa tel skich praw ho no ro wych. Prze pi -
som nada no moc wstecz ną obo wią zu ją cą od 1 wrze śnia 1939 r.50
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44 Pro ku ra tor Pro ku ra tu ry SSK w Gdań sku Sta ni sław Sta chur ski wspo mi na, że „wo bec bra ku ma -
szy nist ki ak ta oskar że nia w pierw szych kie ro wa nych do Spe cjal ne go Są du Kar ne go spra wach pi sał mi
pre zes te go są du, ja za to pro wa dzi łem mu re per to rium spraw są do wych”. Zob. S. Sta chur ski, op. cit.,
s. 62–63.

45 Pi sma naj czę ściej spo rzą dza no na od wrot nych stro nach na sta rych nie miec kich blan kie tach i dru -
kach al bo wy dzie ra no czy ste kar ty ze sta rych akt i wy ko rzy sty wa no do bie żą cej dzia łal no ści. Pra cow ni -
cy biu ro wi od ręcz nie spo rzą dza li re per to ria i księ gi. Do spo rzą dza nia pism wy ko rzy sty wa no nie miec kie
ma szy ny do pi sa nia. 

46 AAN, MS, 7086, Spra woz da nie z dzia łal no ści SSK w Gdań sku, b.d., k. 69.
47 AIPN Gd, 455/1, Re per to rium „K.spec.” SSK w Gdań sku za la ta 1945–1946, k. 5.
48 Re ne ga ci przed są dem, „Dzien nik Bał tyc ki”, 9 IX 1945 r.
49 A. Li tyń ski, Usta wo daw stwo kar ne w pierw szych la tach Pol ski Lu do wej [w:] Woj na do mo wa czy

no wa oku pa cja? Pol ska po ro ku 1944, red. A. Aj nen kiel, Wro cław–War sza wa–Kra ków 1998, s. 125–136.
50 Na ru sze nie za sa dy lex re tro non agit uza sad nia no dwu to ro wo. Część ko men ta to rów twier dzi ła, że

dys po zy cje de kre tu je dy nie uję ły w syn te tycz ną praw ną ca łość sta ny fak tycz ne, bez praw ne i ka ral ne już
pod rzą da mi prze pi sów ko dek so wych. In ni po wo ły wa li się na ochro nę praw czło wie ka i na ro do wo ści
na ru szo nych w ska li i w spo sób nie pod da ją cy się oce nom kla sycz nych re gu la cji pra wa kar ne go. Zob.
A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 261.



De kret z 31 sierp nia 1944 r. był ak tem praw nym, któ ry prze wi dy wał sto so wa nie bar -
dzo su ro wych sank cji kar nych51. Na czte ry prze wi dzia ne w tym de kre cie ar ty ku ły w trzech
przy pad kach moż na by ło orzec ka rę śmier ci. Do ska zy wa nia na naj wyż szy wy miar ka ry
wy ko rzy sty wa no z re gu ły ar ty kuł pierw szy52. Jak za uwa żył Adam Li tyń ski, art. 1 „sier -
pniów ki” był je dy nym w dwu dzie sto wiecz nym pol skim po wszech nym usta wo daw stwie
kar nym, któ ry prze wi dy wał bez względ nie okre ślo ną sank cję w for mie ka ry śmier ci53. Po -
dob nie ka ra no za wska za nie lub uję cie oso by na le żą cej do ka te go rii prze śla do wa nej lub
ści ga nej przez wła dze oku pa cyj ne, je że li by ło to spo wo do wa ne wzglę da mi na tu ry po li -
tycz nej, na ro do wo ścio wej, wy zna nio wej lub ra so wej (art. 1 pkt 2). Su ro wej oce nie pod -
le ga ły tak że do no si ciel stwo do władz oku pa cyj nych oraz in ne for my współ pra cy z ni mi.
Wy ma ga ne by ło wpraw dzie stwier dze nie umyśl no ści przy do ko ny wa niu prze stęp stwa,
ale w po stę po wa niu są do wym sto so wa na by ła zwy kle prak ty ka z gó ry ob cią ża ją ca spraw -
cę. Sze ro ko in ter pre to wa no po ję cie „udzia łu w do ko ny wa niu za bójstw”, któ re za wie ra ło
m.in. pod że ga nie i po moc nic two, udział w ak cjach po li cyj nych i są dach nie miec kich
(świad cze nie na nie ko rzyść Po la ków). W ta kim przy pad ku ka rę śmier ci sto so wa no ob li -
ga to ryj nie54. 

W la tach 1944–1946 de kret „sierp nio wy” był kil ka krot nie ak tu ali zo wa ny. Pierw sza
no we la z 16 lu te go 1945 r. by ła ści śle zwią za na z uchwa le niem no we li do de kre tu o NTN
i do ty czy ła wła ści wo ści rze czo wej spe cjal nych są dów kar nych. Zo sta ła ona roz cią gnię -
ta na prze stęp ców wo jen nych wy da nych Pol sce przez in ne pań stwa, któ rych spra wy
pod le ga ły pro ku ra to ro wi NTN, ale ze wzglę du na „mniej szy ka li ber” oskar żo nych mogły
zo stać prze ka za ne spe cjal nym są dom kar nym. Rze czo na no we li za cja umoż li wi ła rów -
nież osą dze nie osób pod le ga ją cych ści ga niu na pod sta wie De kre tu z 28 czerw ca 1946 r.
o od po wie dzial no ści kar nej za od stęp stwo od na ro do wo ści w cza sie woj ny 1939–194555

oraz znio sła w nie któ rych sank cjach wy łącz ność ka ry śmier ci56. W wy ni ku prze pro wa -
dzo nych zmian usu nię to wie le wad, zła go dzo no nie któ re za pi sy i wpro wa dzo no po sta -
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51 Ja ko szcze gół war to po dać, że prze wod ni czą cy SSK w Kra ko wie in for mo wał Mi ni ster stwo Spra -
wie dli wo ści, że ław ni cy w je go są dzie uwa ża ją de kret „sierp nio wy” i ca łą pro ce du rę za zbyt su ro wą, co
skła nia ich do orze ka nia unie win nień wo bec zbyt wy so kich dol nych gra nic ka ry. Nie wy da je się jed nak,
by by ło to zja wi sko po wszech ne; ra czej sły chać żą da nia za ostrze nia ka ry, od we tu na hi tle row cach i ich
ko la bo ran tach. Zob. A. Li tyń ski, O pra wie…, s. 67.

52 Wspo mnia ny ar ty kuł brzmiał: „Kto, idąc na rę kę wła dzy oku pa cyj nej a) brał lub bie rze udział
w do ko ny wa niu za bójstw osób spo śród lud no ści cy wil nej lub jeń ców wo jen nych, w znę ca niu się nad ni -
mi, przy czy nił się do ich prze śla do wa nia, b) dzia łał lub dzia ła na szko dę po szu ki wa nych al bo prze śla do -
wa nych przez wła dzę oku pa cyj ną z ja kich kol wiek przy czyn (z wy łą cze niem ści ga nia za prze stęp stwa
po spo li te) przez ska za nie, uję cie lub wy wo że nie pod le ga ka rze śmier ci”. 

53 A. Li tyń ski, O pra wie…, s. 64.
54 Idem, Pod sta wy pra wa ter ro ru. O nie któ rych zmia nach w pra wie kar nym pierw szej de ka dy Pol ski

Lu do wej [w:] Z dzie jów są dów i pra wa, red. A. Li tyń ski, Ka to wi ce 1992, s. 116.
55 DzU, 1946, nr 41, poz. 237.
56 W pierw szej re dak cji de kret prze wi dy wał je dy nie dwa sta ny fak tycz ne. W art. 1 lit. a. – bra nie

bez po śred nie go udzia łu w do ko ny wa niu za bójstw, znę ca niu się i prze śla do wa niach, a pod lit. b. – dzia -
ła nie na szko dę osób po szu ki wa nych lub prze śla do wa nych przez ich uję cie, wy wo że nie lub prze śla do -
wa nie. Oso ba, któ ra po peł ni ła jed no lub oba z tych prze stępstw, mu sia ła zo stać ska za na na ka rę śmier ci.
Na pod sta wie tej no we li za cji za prze stęp stwa okre ślo ne w art. 1 par. 2 i art. 2 de kre tu „sierp nio we go”,
tj. wy mu sze nie świad czeń od osób po szu ki wa nych lub prze śla do wa nych pod groź bą uję cia lub od da nia
ich w rę ce władz oku pa cyj nych, gro zi ła „je dy nie” ka ra wię zie nia.



no wie nia wy ni ka ją ce z orzecz nic twa Mię dzy na ro do we go Try bu na łu Woj sko we go
w Norym ber dze57. 

Do wła ści wo ści spe cjal nych są dów kar nych obok prze stępstw z de kre tu z 31 sierp nia
1944 r. włą czo no rów nież spra wy zwią za ne z od stęp stwem od na ro do wo ści i pol skie go
oby wa tel stwa. Na po dsta wie De kre tu PKWN z 4 li sto pa da 1944 r. o środ kach za bez pie -
cza ją cych w sto sun ku do zdraj ców na ro du58 pro ku ra tor SSK mógł skie ro wać do obo zu
pra cy przy mu so wej oso by, któ re w okre sie II woj ny świa to wej za de kla ro wa ły przy na -
leż ność do na ro do wo ści nie miec kiej59. Słusz ność de cy zji pro ku ra to ra ba dał sąd na po sie -
dze niu nie jaw nym bez udzia łu osa dzo ne go i obroń cy, utrzy mu jąc w mo cy lub uchy la jąc
je go za rzą dze nie60. Je że li cho dzi o udział gdań skie go są du spe cjal ne go w pro ce du rze
reha bi li ta cyj nej, to na pod sta wie usta leń po czy nio nych przez Ka zi mie rza Bo guc kie go
wie my, że pro ku ra tor SSK wniósł do SSK w Gdań sku 453 za ża le nia na po zy tyw ne
dla wnio sko daw cy orze cze nie są dów grodz kich o re ha bi li ta cji (72 za ża le nia w 1945 r.
i 381 w 1946 r.) oraz za żą dał za wie sze nia po stę po wa nia re ha bi li ta cyj ne go w 161 spra -
wach (wszyst kie w 1946 r.)61.

Spe cjal ny sąd kar ny orze kał w skła dzie jed ne go sę dzie go oraz dwóch ław ni ków62.
Sę dzie go po wo ły wa ło Pre zy dium KRN na wnio sek kie row ni ka re sor tu spo śród osób po -
sia da ją cych kwa li fi ka cje praw ne. Do po szcze gól nych są dów po wo ły wa no jed ne go sę -
dzie go prze wod ni czą ce go i trzech sę dziów zwy kłych, przy czym ich licz ba mo gła być
w ra zie po trze by po więk szo na. Sę dzio wie i pro ku ra to rzy spe cjal nych są dów kar nych
zrów na ni by li w swych pra wach z sę dzia mi i pro ku ra to ra mi ape la cyj ny mi63. Je że li cho -
dzi o ob sa dę per so nal ną SSK w Gdań sku, to w la tach 1945–1946 pra co wa ło w nim
(na etat cie lub na de le ga cji) łącz nie sied miu sę dziów (Sta ni sław Gmi trzak, Bro ni sław

Specjalny Sąd Karny w Gdańsku (1945–1946)...
H

IST
O

R
IA

 I U
ST

R
Ó

J

299

57 Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ w re zo lu cji z grud nia 1946 r. uzna ło tzw. za sa dy no rym ber skie (sta -
tut MTW, wy rok pro ce su w spra wie głów nych zbrod nia rzy wo jen nych z 1 X 1946 r. i wy ro ki pro ce sów
po chod nych) za pod sta wę kształ to wa nia się pra wa mię dzy na ro do we go w pra wie ści ga nia prze stęp ców
wo jen nych. Zob. L. Ku bic ki, Zbrod nie…, s. 138–139.

58 DzU, 1944, nr 11, poz. 54.
59 W mar cu 1947 r. w obo zach utwo rzo nych na pod sta wie de kre tu o środ kach za bez pie cza ją cych

prze by wa ła jesz cze znacz na gru pa osób ocze ku ją cych na de cy zję pro ku ra to ra o wnie sie niu ak tu oskar -
że nia lub przy wró ce niu wol no ści. Ich li czeb ność sza co wa no na oko ło 34 000 osa dzo nych, wie lu in nych
po mi mo po zo sta wa nia na wol no ści rów nież nie mia ło ure gu lo wa ne go sta tu su kar no -ad mi ni stra cyj ne go.
Ter min za koń cze nia trwa ją ce go w przy pad ku nie któ rych osa dzo nych od trzech lat sta nu nie pew no ści
kil ka krot nie prze dłu ża no, osta tecz nie do 31 III 1948 r. Po cząt ko wo po wo ły wa no się na opóź nio ną pu -
bli ka cję prze pi sów unie moż li wia ją cą we ry fi ka cję osa dzo nych, a na stęp nie trud no ści do wo do we po ja -
wia ją ce się w po stę po wa niu przy go to waw czym. Fak tycz ne przy czy ny znaj do wa ły się po stro nie
opie sza łe go dzia ła nia or ga nów bez pie czeń stwa pu blicz ne go. W po ło wie 1948 r. więk szość in ter no wa -
nych zo sta ła zwol nio na. Znacz na część osób in ter no wa nych zo sta ła jed nak w la tach 1947–1948 po zba -
wio na pol skie go oby wa tel stwa i wy sie dlo na do Nie miec. Zob. G. Ja ku bow ski, Są dow nic two po wszech ne
w Pol sce 1944–1950, War sza wa 2002, s. 189.

60 Po sta no wie nie są du w tej kwe stii nie pod le ga ło za skar że niu. Zob. A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 266.
61 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 49.
62 Spe cjal ny sąd kar ny mógł orze kać tak że w in nym skła dzie. Art. 2 ust. 5 de kre tu z 4 XI 1944 r.

prze wi dy wał, że pre zes spe cjal ne go są du kar ne go mo że z urzę du lub na wnio sek pro ku ra to ra te goż są du
prze ka zać spra wę do po now ne go roz po zna nia spe cjal ne mu są do wi kar ne mu w skła dzie pię ciu sę dziów
(dwóch za wo do wych i trzech ław ni ków).

63 A. Mu rzy now ski, J. Re zler, Wy miar spra wie dli wo ści w Pol sce w la tach 1944–1970. Usta wo daw -
stwo, or ga ni za cja i dzia łal ność, War sza wa 1972, s. 24.



Mor ski, Zyg munt Ros sow ski, An to ni Stop niak, Alek san der Mie czy sław Su re wicz, Józef
Tar czew ski, Sta ni sław Woj ty now ski) i dzie sięć osób per so ne lu są do we go (Wła dy sław
Chu dzik, Le oka dia Cię żak, Wła dy sław Ko sze luk, Mie czy sław Ksztoń, An to ni Pa sier -
bie wicz, Re gi na Szulc, Wła dy sła wa Ta new ska, Wła dy sław Trzciń ski, Wan da Wachow -
ska, Ire na Wa wer ska). 

Od no śnie do do świad cze nia za wo do we go i wy kształ ce nia sę dziów SSK w Gdań sku
to wszy scy oni mie li wyż sze wy kształ ce nie praw ni cze (prze wod ni czą cy są du po sia dał na -
wet sto pień na uko wy dok to ra praw). Le gi ty mo wa li się rów nież spo rym do świad cze niem
za wo do wym zdo by tym przed woj ną w są dach ape la cyj nych i okrę go wych oraz ad wo ka -
tu rze. Kil ku z sę dziów pra cu ją cych w SSK w Gdań sku orze ka ło tak że w cza sie oku pa cji
w są dach dzia ła ją cych na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa, resz ta w tym cza sie nie
wy ko ny wa ła swo je go wy uczo ne go za wo du64. Więk szość pra cow ni ków kan ce la ryj nych
sta no wi li rów nież przed wo jen ni pra cow ni cy pol skie go wy mia ru spra wie dli wo ści.

Kra jo wa Ra da Na ro do wa usta la ła tak że li stę ław ni ków są do wych (spo śród kan dy da -
tów przed sta wio nych przez wła ści we te ry to rial nie wo je wódz kie ra dy na ro do we), któ rzy
mie li uzu peł nić skła dy orze ka ją ce spe cjal nych są dów kar nych65. W związ ku z tym, iż
w nie któ rych miej sco wo ściach do koń ca 1945 r. nie po wo ła no rad na ro do wych, prze -
wod ni czą cy spe cjal nych są dów kar nych zo bo wią za ni by li zwró cić się do ko mi sji po ro -
zu mie waw czych stron nictw lub związ ków za wo do wych o wy ty po wa nie ław ni ków66.
Wy mo gi, ja kie mu sie li speł niać ław ni cy, okre ślo no w art. 7 de kre tu z 12 wrze śnia 1944 r.
Mo gły ni mi zo stać oso by, któ re „bra ły lub bio rą czyn ny udział bądź w wal ce zbroj nej
z oku pan tem nie miec kim, bądź w cy wil nej ak cji sa mo obro ny i opo ru, włą cza jąc w to ak -
cje pro pa gan do we, bądź też w ak cji od bu do wy pań stwo wo ści pol skiej w za kre sie po li -
tycz nym, spo łecz nym, go spo dar czym lub kul tu ral nym, o ile ukoń czy ły 21 lat ży cia”.
Wy klu czo no oso by, na któ rych cią żył za rzut współ pra cy z oku pan tem nie miec kim, a tak -
że oso by po dej rze wa ne o dzia łal ność w cza sie oku pa cji w struk tu rach Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go lub po wo jen ną współ pra cę z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. 
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64 No we wła dze, po mi mo roz po czy na ją cej się we wnętrz nej wal ki po li tycz nej, re spek to wa ły wy ro ki
nie jaw nych, sfor ma li zo wa nych struk tur wy mia ru spra wie dli wo ści funk cjo nu ją cych w la tach 1940–1944.
Po zy tyw ną oce nę wy sta wio no rów nież sę dziom pra cu ją cym w są dach kon tro lo wa nych przez oku pa cyj -
ną ad mi ni stra cję, uzna jąc, że nie do szło do sprze nie wie rze nia się pol skiej ra cji sta nu i ety ce za wo do wej.
Jed nak do świad cze nia orzecz ni cze w cza sie woj ny były udzia łem tyl ko nie znacz nej czę ści praw ni ków.
Zob. A. Mach ni kow ska, Wy miar…, s. 62.

65 In sty tu cja ław ni ków w II RP by ła w za sa dzie – z wy jąt kiem są dów pra cy – nie zna na, dla te go też
nie od ra zu zde cy do wa no się na ich wpro wa dze nie do „od ro dzo ne go” wy mia ru spra wie dli wo ści. Naj -
pierw te sto wa no ją w są dach szcze gól nych lub w szcze gól nych try bach po stę po wa nia (po stę po wa nie do -
raź ne) przed są da mi po wszech ny mi. Na stęp nie wpro wa dzo no ław ni ków do są dów woj sko wych
i spe cjal nych są dów kar nych (1944). Po ich znie sie niu w 1946 r. pro wa dzo ne przez nich spra wy prze -
szły do kom pe ten cji są dów okrę go wych orze ka ją cych w skła dzie ław ni czym. Udział ław ni ków w po stę -
po wa niu są do wym prze wi dy wa ły tak że de kre ty lub usta wy o: środ kach za bez pie cza ją cych w sto sun ku
do zdraj ców na ro du, wy łą cze niu ze spo łe czeń stwa pol skie go wro gich ele men tów, Naj wyż szym Try bu -
na le Na ro do wym i prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy pań stwa. W la tach
1949–1950 na stą pi ło dal sze roz sze rze nie udzia łu ław ni ków. Uzy ska li oni wszyst kie upraw nie nia sę -
dziow skie, z wy jąt kiem prze wod ni cze nia roz pra wie. Pod ha słem rze ko mej „de mo kra ty za cji są dów” ko -
mu ni ści uzy ska li jesz cze jed ną moż li wość wpły wa nia na ich orzecz nic two. Sze rzej zob. A. Li tyń ski,
O pra wie…, s. 134–136.

66 AAN, MS, 5568, Wnio ski i uwa gi na tle zjaz du w To ru niu (z de cy zja mi mi ni stra), b.d., k. 9. 



Sze ro kie do pusz cze nie do orzecz nic twa tzw. czyn ni ka oby wa tel skie go by naj mniej nie
ozna cza ło wpro wa dze nia do nie go przy pad ko wych osób. Kra jo wa Ra da Na ro do wa wie -
lo krot nie in stru owa ła, aby pre zy dia wo je wódz kich rad na ro do wych zwra ca ły uwa gę
na sta ran ny do bór kan dy da tów na ław ni ków, co mia ło za bez pie czyć są dy przed „nie uza -
sad nio ną ła god no ścią”67. Po le co no do bie rać lu dzi o od po wied nich po glą dach po li tycz -
nych. Nie mu sie li oni speł niać wy mo gów sta wia nych usta wo wo sę dziom. Nie żą da no
wy kształ ce nia, tym bar dziej praw ni cze go, ani żad nych kwa li fi ka cji, ani prak ty ki i do -
świad cze nia. Wy star czy ło cał ko wi te pod po rząd ko wa nie i dys po zy cyj ność68. Wi ce dy rek -
tor Wy dzia łu Praw ne go Biu ra Pre zy dial ne go KRN Ka zi mierz Bi skup ski w pi śmie
do Pre zy dium KRN z 4 czerw ca 1946 r. na le gał na sta ran ny do bór ław ni ków: „Ich wy -
ro bie nie spo łecz ne i po li tycz ne po sia da pierw szo rzęd ne zna cze nie”69. Ław ni cy za sia da -
ją cy w skła dach orze ka ją cych SSK w Gdań sku, po dob nie jak we wszyst kich no wo
two rzo nych są dach za rów no cy wil nych, jak i kar nych, mie li pra wa rów ne z sę dzia mi, nie
mo gli je dy nie prze wod ni czyć roz pra wie. 

Za pew nie nie udzia łu czyn ni ka oby wa tel skie go w są dze niu zbrod nia rzy hi tle row skich
by ło, oprócz ko niecz no ści przy go to wa nia tech nicz nych wa run ków dzia łal no ści są du, jed -
ną z naj waż niej szych kwe stii w fa zie or ga ni za cyj nej SSK w Gdań sku. Dla ob sza ru ju rys -
dyk cyj ne go są du gdań skie go li stę ław ni ków mu sia ło za twier dzić Pre zy dium KRN spo śród
kan dy da tów przed sta wio nych przez wo je wódz kie ra dy na ro do we w Gdań sku, Szcze ci nie
i Olsz ty nie. Funk cje ław ni ków lu do wych w ca łym okre sie działania SSK w Gdań sku peł -
ni ło łącz nie sto dwa dzie ścia je den osób, m.in.: Helena Dżus, S. Go lon kie wicz, T. Jóź wiak,
Eu ge niusz Łem pic ki, Eu ge niusz Paul, Pa weł Pu cek, B. Star czew ski, S. Brzo zow ski,
W. Chwa leb ny, S. Gu zek, C. La so ta, A. Ma zur kie wicz, M. Stan kie wicz, E. Szu ta, M. Żak,
T. Ana szew ski, Jan Jaś ko wiak, R. Mło tec ki, B. Osiec ki, J. Po ho rec ki i P. Po mo rek70. 

Or ga ny ad mi ni stra cji cy wil nej nie by ły je dy ny mi in sty tu cja mi, z któ ry mi w cza sie
swo jej dzia łal no ści mu siał współ pra co wać spe cjal ny sąd kar ny. Szcze gól nie bli skie kon -
tak ty je go prze wod ni czą cy utrzy my wał z miej sco wy mi or ga na mi MBP, któ re go funk cjo -
na riu sze pro wa dzi li śledz twa w spra wach po zo sta ją cych w ju rys dyk cji SSK w Gdań sku.
Nie ste ty po ziom me ry to rycz ny funk cjo na riu szy MO i UBP oraz ich fa cho we przy go to -
wa nie do wy peł nia nia po wie rzo nych im za dań po zo sta wia ły wie le do ży cze nia, co od bi -
ja ło się ne ga tyw nie na pro wa dzo nych przez nich do cho dze niach. 

Bra ki lub błę dy w pro wa dze niu śledztw po wo do wa ły zwro ty spraw do UBP w ce lu
ich uzu peł nie nia71. Po ja wia ją ce się co raz czę ściej in for ma cje o nie zna jo mo ści przez funk -
cjo na riu szy MBP pod sta wo wych i nie zbęd nych w ich pra cy ak tów nor ma tyw nych spo -
wo do wa ły wy da nie przez mi ni stra bez pie czeń stwa pu blicz ne go Za rzą dze nia nr 7
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67 M. Ry bic ki, Ław ni cy lu do wi w są dach PRL, War sza wa 1968, s. 122.
68 M. Fajst, Udział czyn ni ka spo łecz ne go w wy mia rze spra wie dli wo ści, „Stu dia Iu ri di ca” 1999, t. 35,

s. 43–65.
69 Z. Bie gań ski, Są dow nic two…, s. 133.
70 Usta le nia au to ra na pod sta wie akt spraw kar nych.
71 Je dy nie 239 spraw (tj. 5,6 proc. ich ogó łu) nie wy ma ga ło uzu peł nie nia do cho dze nia. W po zo sta -

łych 94,4 proc. spraw pro ku ra tu ra SSK zwra ca ła ak ta urzę dom bez pie czeń stwa pu blicz ne go lub MO ce -
lem uzu peł nie nia do cho dze nia, głów nie przez zgro ma dze nie wy star cza ją ce go do wnie sie nia ak tu
oskar że nia ma te ria łu do wo do we go. Czy nio no tak od dwóch do ośmiu ra zy w jed nej spra wie. Zob. K. Bo -
guc ki, Or ga ni za cja…, s. 43. 



z 4 grud nia 1944 r., w któ rym zo bo wią zał on po szcze gól nych sze fów wo je wódz kich i po -
wia to wych UBP oraz ko men dan tów MO do kom ple to wa nia wszyst kich za rzą dzeń, in -
struk cji i okól ni ków do ty czą cych or ga nów bez pie czeń stwa pań stwa oraz do or ga ni za cji
sys te ma tycz ne go za zna ja mia nia pod le głych so bie funk cjo na riu szy z ty mi prze pi sa mi i eg -
ze kwo wa nia od nich ich zna jo mo ści. Wśród kil ku na stu pod sta wo wych dla funk cjo na riu -
szy UBP i MO ustaw i za rzą dzeń, któ re po win ni do sko na le znać, zna la zły się tak że dwa
de kre ty spe cjal ne go pra wa kar ne go: De kret z 12 wrze śnia 1944 r. o spe cjal nych są dach
kar nych dla zbrod nia rzy fa szy stow sko -hi tle row skich i De kret z 31 sierp nia 1944 r. o wy -
mia rze ka ry dla fa szy stow sko -hi tle row skich zbrod nia rzy win nych za bójstw i znę ca nia
się nad cy wil ną lud no ścią i jeń ca mi oraz dla zdraj ców na ro du pol skie go72.

Prze wod ni czą cy SSK, któ ry w prze ci wień stwie do pro ku ra to rów SSK nie mu siał kon -
tak to wać się z funk cjo na riu sza mi UBP na po zio mie po stę po wa nia przy go to waw cze go,
we wza jem nych kon tak tach nie za uwa żył więk szych pro ble mów: „Sto sun ki na sze go są -
du z wszyst ki mi urzę da mi nie po zo sta wia ją w tej chwi li ni cze go do ży cze nia. Wszę dzie
znaj du je my peł ne zro zu mie nie na szych po trzeb i dąż no ści, i idą nam w mia rę swych moż -
li wo ści na rę kę. Bez pow rot nie mi nę ły cza sy, a by ło to w chwi li na sze go przy jaz du na Wy -
brze że, kie dy to na mo je py ta nie po sta wio ne w pew nym urzę dzie, gdzie mie ści się sąd,
usły sza łem od po wiedź: «My o żad nym są dzie nic nie wie my i sąd nam tu taj jest zu peł -
nie nie po trzeb ny»”73.

We dług Tar czew skie go wza jem ne sto sun ki z urzę da mi bez pie czeń stwa pu blicz ne go
za rów no na szcze blu wo je wódz kim, jak i po wia to wym ukła da ły się bar dzo do brze. „Je -
śli cho dzi o przy go to wa nie roz pra wy, to wszyst kie po le ce nia są do we wy ko ny wa ne są
z ide al ną wprost skru pu lat no ścią. Nad mie niam, że dla usku tecz nia nia do rę czeń są do wych
po słu gi wa łem się PUBP i nie zda rzył się w do tych cza so wej prak ty ce wy pa dek, abym się
kie dy kol wiek za wiódł. […] Nie ja wią cy się na roz pra wie świad ko wie są na tych miast przez
UB przy uży ciu wła snych środ ków lo ko mo cji ścią ga ni. WUBP sza le nie mi uła twił pra -
wi dło we funk cjo no wa nie są du przez udzie la nie mi bez płat nie swej dru kar ni i wy dru ko -
wa nie we zwań dla świad ków. Po nad to z drob nej ilo ści wy ro ków unie win nia ją cych
(trzech) w sto sun ku do ilo ści roz pa trzo nych spraw (25) wno sić moż na o tym, że i do cho -
dze nia są na le ży cie przez UB prze pro wa dza ne”74.

Jak wspo mi nał Jó zef Tar czew ski, sąd prak tycz nie przez ca ły czas ob cią żo ny był bar -
dzo du żą licz bą spraw. Tyl ko w li sto pa dzie 1945 r. na 24 dni ro bo cze wy zna czo no 22 po -
sie dze nia są do we. Co dzien nie do są du wpły wa ło oko ło 15 ak tów oskar żeń. W związ ku
z tym, że na jed nym po sie dze niu są du moż na by ło mak sy mal nie roz pa trzyć dwie spra -
wy, za ła twie nie tyl ko jed no dnio we go wpły wu spraw wy ma ga ło aż ośmiu po sie dzeń są -
do wych. Do te go do cho dzi ło roz pa try wa nie za ża leń w spra wach re ha bi li ta cyj nych oraz
o wzno wie nie po stę po wa nia, a tak że „umo rze nió wek”75. 

Je że li cho dzi o licz bę spraw, ja kie wpły nę ły do SSK w Gdań sku, to we dług In for ma -
to ra są do we go na la ta 1947/48 by ło ich 1345 z de kre tu z 31 sierp nia 1944 r. i 50
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72 Za rzą dze nie nr 7 MBP z 4 XII 1944 r. o obo wiąz ku zna jo mo ści prze pi sów praw nych przez funk cjo -
na riu szy Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go [w:] Księ ga bez pra wia. Ak ta nor ma tyw ne kie row nic twa Re sor tu
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go (1944–1956), wy bór i oprac. B. Kop ka, War sza wa 2011, (pły ta CD), k. 19.

73 AAN, MS, 7086, Spra woz da nie z dzia łal no ści SSK w Gdań sku, b.d., k. 70.
74 Ibi dem, k. 70–71.
75 Ibi dem, k. 69.



– z dekre tu z 4 li sto pa da 1944 r., czy li łącz nie 1395 spraw, z któ rych roz po zna no 64876.
Spra wy, któ rych nie uda ło się roz po znać, zo sta ły – zgod nie z prze pi sa mi De kre tu
z 17 paź dzier ni ka 1946 r. o znie sie niu spe cjal nych są dów kar nych – prze ka za ne do są -
dów i pro ku ra tur okrę go wych. 

Nie ste ty w sto sun ku do SSK w Gdań sku nie dys po nu je my tak do kład ny mi i kom plet -
ny mi spra woz da nia mi mie sięcz ny mi z dzia łal no ści, jak to ma miej sce w przy pad ku pod -
ległej mu pro ku ra tu ry, a te, któ re się za cho wa ły, są al bo szcząt ko we, al bo trud ne do
zin ter pre to wa nia77. Za cho wa ły się, co praw da pra wie kom plet ne da ne spra woz daw cze
o dzia łal no ści SSK w Gdań sku (bra ku je spra woz da nia za sier pień 1946 r.), jed nak spo sób
ich spo rzą dza nia oraz po da ne w tych spra woz da niach dane nie roz strzy ga ją o liczbie wszyst -
kich spraw, ja kie wpły nę ły i zo sta ły roz pa trzo ne przez SSK w Gdań sku (zob. ta be le 1 i 2).

Tab. nr 1. Dzia łal ność SSK w Gdań sku za 1945 r. 

* Przedstawione w tabelach liczby, pomimo ujęcia miesięcznego, nie odnoszą się do liczby
spraw, które wpłynęły lub rozpatrzono w danym miesiącu, ale dotyczą spraw rozpatrzonych lub
zarejestrowanych od początku działalności sądu do końca danego miesiąca sprawozdawczego
(w ana lo gicz ny spo sób uję to da ne do ty czą ce osób ska za nych lub unie win nio nych).

Źró dło: AAN, MS, 7538, Da ne spra woz daw cze o dzia łal no ści SSK w Gdań sku za okres
od wrześ nia do grud nia 1945 r., k. 2, 7, 9, 13.
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76 In for ma tor są do wy na 1947/48 rok, s. 314. We dług An ny Mach ni kow skiej SSK w Gdań sku roz pa -
trzył łącz nie 685 spraw. Zob. A. Mach ni kow ska, Są dow nic two…, s. 400. Dla po rów na nia SSK w To ru niu
zaj mo wał się 1782 spra wa mi, w 1945 r. roz pa trzył 675 spraw, a w 1946 r. – 1728, z cze go 611 prze ka zał
są dom okrę go wym, a 13 zwró cił Pro ku ra tu rze SSK. Zob. J. Woj cie chow ska, op. cit., s. 22.

77 W tecz ce za wie ra ją cej spra woz da nia mie sięcz ne z dzia łal no ści Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści w od -
nie sie niu do ru chu spraw w są dach spe cjal nych znaj du ją się spra woz da nia o wpły wie spraw do SSK
w Gdań sku je dy nie za trzy mie sią ce je go dzia łal no ści: wrze sień i paź dzier nik 1945 r. oraz kwie cień 

Miesiąc

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych 

na jaw nych
po sie dze -

niach 
(roz pra wa
głów na)*

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych  na 

nie jaw nych
po sie -

dzeniach

Licz ba 
osób 

ska za nych 
na ka rę
śmier ci

Licz ba 
osób 

ska za nych 
na ka rę 

wię zie nia

Licz ba 
wy ro ków

unie win nia -
jących

Od wo ła nia
do są dów
grodz kich

Wrzesień 14 9 8 5 2 –

Październik 22 16 9 11 3 16

Listopad 46 18 15 26 10 29

Grudzień 67 18 23 31 20 34

Razem 67 18 23 31 20 34



Tab. nr 2. Dzia łal ność SSK w Gdań sku za 1946 r.

Źró dło: AAN, MS, 7539, Da ne spra woz daw cze o dzia łal no ści SSK w Gdań sku za okres od stycz -
nia do paź dzier ni ka 1946 r., k. 7, 13, 21, 27, 33, 40, 46, 57, 63.

Z 1192 spraw, któ rych ak ta uda ło się au to ro wi od na leźć79 (89 proc. spraw za re je stro -
wa nych w re per to riach są do wych „K.spec.”), zo sta ło roz pa trzo nych 529 (44 proc.).
W cha rak te rze oskar żo nych wy stę po wa ły w nich 603 oso by. Z tej gru py ska za no 287 osób
(47,6 proc.), 231 zo sta ło unie win nio nych (38,3 proc.), a spra wy 85 umo rzo no (14,1 proc.).
Wśród tych ostat nich naj wię cej by ło przy pad ków umo rzeń ze wzglę du na śmierć oskar -
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1946 r. Zob. AAN, MS, 7136, Ruch spraw w są dach spe cjal nych za okres od wrze śnia do paź dzier ni -
ka 1945 r., k. 30, 36; AAN, MS, 7315, Ruch spraw w są dach spe cjal nych za kwie cień 1946 r., k. 38.

78 Pre zen tu ją cy te da ne w swo jej pra cy Ma rek Żu kow ski, po da jąc to sa mo źró dło, błęd nie na pi sał,
że w paź dzier ni ku wy ro ków unie win nia ją cych by ło 200. W do ku men cie na to miast wid nie je licz ba 206.
Zob. AAN, MS, 7539, Da ne spra woz daw cze o dzia łal no ści SSK w Gdań sku za paź dzier nik 1946 r.,
5 XI 1946 r., k. 63. Zob. M. Żu kow ski, Or ga ni za cja…, s. 326.

79 D. Bur czyk, „In wen tarz ide al ny akt Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku (1945–1946)” (mps
w zbio rach au to ra). 

Miesiąc

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych 

na jaw nych
po sie dze -

niach 
(roz pra wa
głów na)*

Licz ba 
spraw 

roz pa trzo -
nych na 

nie jaw nych
po sie -

dzeniach

Licz ba 
osób 

ska za nych 
na ka rę
śmier ci

Licz ba 
osób 

ska za nych
na ka rę 

wię zie nia

Licz ba
wy ro ków

unie win nia -
jących

Od wo ła nia
do są dów
grodz kich

Styczeń 81 58 27 38 26 52

Luty 107 61 31 51 33 70

Marzec 158 91 38 76 51 83

Kwiecień 185 133 39 87 63 104

Maj 203 176 52 97 72 119

Czerwiec 226 251 53 106 89 123

Lipiec 285 252 53 137 119 157

Sierpień brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

Wrzesień 364 364 62 166 158 203

Październik 441 398 64 200 20678 272

Razem 441 398 64 200 206 272



żo ne go (77 przy pad ki). Po zo sta łe 646 spraw zo sta ło prze ka za nych w cza sie dzia łal no ści
spe cjal nych są dów kar nych lub już po ich roz wią za niu od po wied nim te ry to rial nie są dom
okrę go wym. 

Je że li cho dzi o dzia łal ność orzecz ni czą SSK w Gdań sku, to więk szość fe ro wa nych
przez je go sę dziów wy ro ków za pa da ło na se sjach wy jaz do wych – po za ma cie rzy stą sie -
dzi bą są du. Se sje wy jaz do we od by wa ły się m.in. w So po cie, Gdy ni, Wej he ro wie, Tcze -
wie, Słup sku, Ko sza li nie, El blą gu, Olsz ty nie i Szcze ci nie. W grud niu 1945 r. sę dzio wie
SSK w Gdań sku roz pa try wa li spra wy na na stę pu ją cych se sjach wy jaz do wych: w dniach
3–5 grud nia w Ko ście rzy nie; 6, 7, 17 i 28 grud nia w So po cie; 11–14 grud nia w Wej he ro -
wie; 12–15 grud nia w Kar tu zach. Z ko lei na dru gi kwar tał 1946 r. pla no wa no od być se sje
wy jaz do we: w Gdy ni (9–13 kwiet nia), Star gar dzie Gdań skim (25–27 kwiet nia), Wej he ro -
wie (6–11 ma ja), Tcze wie (14–18 ma ja), Kwi dzy nie (21–22 ma ja), Gdy ni (23–25 ma ja)
i Ko ście rzy nie (3–5 czerw ca)80. We dług Ka zi mie rza Bo guc kie go SSK w Gdań sku na se -
sjach wy jaz do wych w 15 miej sco wo ściach roz sia nych na ca łym ob sza rze je go ju rys dyk -
cji (od Olsz ty na po Szcze cin) od był 75 proc. wszyst kich swo ich roz praw81.

Bar dzo czę sto roz pra wy od by wa ły się w for mie po ka zo wej z udzia łem licz nej pu -
blicz no ści, a in for ma cje o da cie i go dzi nie ma ją ce go się od być pro ce su za miesz cza no
w lo kal nych ga ze tach. Tak by ło m.in. w przy pad ku spra wy bi sku pa Splet ta, gdy prze -
wod ni czą cy są du dwa ty go dnie przed pla no wa ną roz pra wą wy słał do Agen cji „Po lpress”
w So po cie proś bę o za mie sze nie w „pi smach co dzien nych” wzmian ki na te mat pro ce su,
któ ry miał się za cząć 28 stycz nia 1946 r. W pi śmie oprócz da ty pro ce su zna la zła się in -
for ma cja o miej scu roz po czę cia pro ce su, za rzu tach, ja kie się sta wia bi sku po wi, oraz o ko -
niecz no ści wcze śniej sze go zgło sze nia chę ci udzia łu w pro ce sie, po nie waż ze wzglę du
na du że za in te re so wa nie mo gła w nim uczest ni czyć tyl ko ogra ni czo na licz ba osób, któ -
re mia ły być wpusz cza ne na sa lę na pod sta wie imien nych kart wstę pu82. 

Pro ces bi sku pa Ka ro la Ma rii Splet ta – na le żą cy obok spra wy człon ków za ło gi KL
Stut thof do naj gło śniej szych spraw roz pa try wa nych przez gdań ski SSK – roz po czął się
28 stycz nia 1946 r.83 W skła dzie są du zna leź li się prze wod ni czą cy SSK w Gdań sku Jó -
zef Tar czew ski oraz w cha rak te rze ław ni ków: dzien ni karz i pre zes SD w Gdy ni Jó zef
Iżyc ki i bur mistrz Oli wy Jó zef Le wiń ski84. Ca ły pro ces trwał pięć dni, a roz pra wy od by -
wa ły się jaw nie w sa li SO w Gdań sku. „Hi tle row ca w fio le tach”, jak na zy wa ły bi sku pa
Splet ta pol skie ga ze ty, oskar żo no o to, że od wrze śnia 1939 r. ja ko ad mi ni stra tor apo stol -
ski die ce zji cheł miń skiej, idąc na rę kę oku pa cyj nej wła dzy nie miec kiej, dzia łał na szko -
dę pań stwa pol skie go i du cho wień stwa ka to lic kie go na ro do wo ści pol skiej oraz lud no ści
cy wil nej przez to, że za bro nił: udzie la nia sa kra men tu spo wie dzi na wet in ar ti cu lo mortis
(w ob li czu śmier ci) w ję zy ku pol skim, gło sze nia ka zań po pol sku i śpie wa nia pie śni w ję -
zy ku pol skim, wpro wa dza nia zwłok zmar łych Po la ków głów nym wej ściem na cmen tarz,
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80 AAN, MS, 7539, Wy kaz wy zna czo nych na mie sią ce kwie cień, maj i czer wiec 1946 r. se sji wy jaz -
do wych SSK w Gdań sku, b.d., k. 17. 

81 K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 188.
82 AIPN Gd, 604/555, Pi smo do Agen cji „Po lpress”, 12 I 1946 r., k. 92.
83 Ob szer ny opis przy go to wań do pro ce su i sa me go pro ce su znaj du je się w pra cach Pe te ra Ra iny

i ks. Sta ni sła wa Bog da no wi cza. Zob.: P. Ra ina, Ka rol Ma ria Splett. Bi skup gdań ski na ła wie oskar żo -
nych, War sza wa 1994; S. Bog da no wicz, op. cit., s. 101–244.

84 AIPN Gd, 604/555, Pro to kół roz pra wy głów nej, 28 I 1946 r., s. 202.



od ma wiał przy ję cia na po przed nie sta no wi ska księ ży pol skich – o ile nie by li wpi sa ni
na li stę na ro do wą nie miec ką – i za rzą dził usu wa nie z ko ścio łów na pi sów, em ble ma tów
i cho rą gwi pol skich85.

Spe cjal ny Sąd Kar ny w Gdań sku 1 lu te go 1946 r. uznał Ka ro la Ma rię Splet ta win -
nym trzech z pię ciu za rzu ca nych mu w ak cie oskar że nia czy nów (unie win nił go z za rzu -
tów do ty czą cych rze ko me go za ka za nia wpro wa dza nia na cmen tarz zmar łych Po la ków
głów nym wej ściem i za ka zu spo wia da nia w ję zy ku pol skim w wy pad ku ar ti cu lo mor tis)
i ska zał na ka rę ośmiu lat wię zie nia, utra tę praw oby wa tel skich, praw ho no ro wych na pięć
lat i kon fi ska tę ca łe go mie nia86. Ja ko oko licz ność ob cią ża ją cą sąd przy jął fakt, że oskar -
żo ny ja ko bi skup ka to lic ki i dok tor pra wa ka no nicz ne go mu siał zda wać so bie spra wę
z bez mia ru zbrod ni, ja kich się do pu ścił. Sąd wziął tak że pod uwa gę oko licz ność ła go -
dzą cą – stwier dzo ne w cza sie prze wo du są do we go – nie sie nie po mo cy przez oskar żo ne -
go ukry wa ją cym się księ żom i ich ro dzi nom. W prze wo dzie są do wym usta lo no, że
oskar żo ny nie do pu ścił się za rzu ca ne go mu wy da nia za ka zu spo wia da nia w ję zy ku pol -
skim w wy pad ku ar ti cu lo mor tis oraz na ka zu wpro wa dza nia zwłok zmar łych Po la ków
bocz nym wej ściem cmen ta rza, i uwol niono oskar żo ne go od tych za rzu tów. Sąd nie wziął
pod uwa gę fak tu, że dzię ki wy da nym przez bp. Splet ta za ka zom uda ło się ura to wać oko -
ło 220 pol skich księ ży, a prze cież po nad dwu krot nie wię cej z nich zgi nę ło. Pe ter Ra ina
w pra cy Ka rol Ma ria Splett. Bi skup gdań ski na ła wie oskar żo nych uwa ża, że de cy zja są -
du wy da je się ar bi tral na i by ła pod ję ta pod wpły wem pa nu ją cej wów czas at mos fe ry roz -
li cze nia się z za koń czo ną nie daw no nie miec ką oku pa cją. We dług nie go ka ra wy mie rzo na
gdań skie mu bi sku po wi by ła zbyt wy so ka. Zda niem Ra iny Splet ta na le ża ło ska zać na naj -
niż szą z prze wi dzia nych kar (2 la ta wię zie nia) i za raz po ogło sze niu wy ro ku wy da lić
z kra ju. Ta kie też by ły pier wot ne za mia ry są du, któ re prze wod ni czą cy Jó zef Tar czew ski
ofi cjal nie wy ra ził, stwier dza jąc, że le piej bę dzie „po zbyć się ska za ne go Splet ta”, po nie -
waż „nie ma spe cjal ne go in te re su w prze trzy my wa niu go w wię zie niu”87. 

Jesz cze da lej w oce nie pro ce su po szedł ks. Sta ni sław Bog da no wicz, uwa ża jąc, że
„w pro wa dze niu pro ce su nie by ło nic obiek tyw ne go, ani praw dzi we go, ani słusz ne go.
Wszyst ko by ło sztucz ne, re ży se ro wa ne i za kła ma ne”88. Uwa ża on, że był to „ty po wy
stalinow ski pro ces po ka zo wy, uwła cza ją cy praw dzie i pra wu. Skład try bu na łu sta no wił
spec trum lu dzi na róż ny spo sób uza leż nio nych od ła ski i nie ła ski re żi mu. By li oni ca ły
czas zdal nie ste ro wa ni. Czę ste prze rwy w cza sie roz pra wy skład sę dziow ski wy ko rzy -
sty wał do uzy ski wa nia in struk cji z War sza wy. W ko rzy sta niu z nie licz nych wów czas
łączy te le fo nicz nych nie krę po wa no się na wet obec no ścią oskar żo ne go. […] W wy ro ko -
wa niu nie wzię to w ogó le pod uwa gę te go, co dzia ło się na sa li są do wej w trak cie po stę -
po wa nia do wo do we go. W trak cie pro ce su prze słu cha no 28 świad ków: 23 w ta ki czy in ny
spo sób bro ni ło oskar żo ne go, 3 nie wnio sło ni cze go, pre zen tu jąc sta no wi sko wy mi ja ją -
ce, 2 zaś ob cią ży ło go. Obaj świad ko wie ob cią ża ją cy bi sku pa pod czas oku pa cji w Gdań -
sku nie by li”89. 
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85 Ibi dem, Akt oskar że nia, 7 I 1946 r., k. 79.
86 Ibi dem, Wy rok, 1 II 1946 r., k. 231–232.
87 Cy t. za: P. Ra ina, op. cit., s. 230.
88 S. Bog da no wicz, op. cit., s. 226.
89 Cy t. za: ibi dem.



Jed nak naj więk szym z pro ce sów, ja ki od był się przed SSK w Gdań sku, był wspo -
mnia ny wcze śniej pro ces człon ków za ło gi KL Stut thof (od 25 kwiet nia 1946 r. do 31 ma -
ja 1946 r.). Oskar żo nym w oso bach: Joh na Paul sa, Jen ny Wan dy Bark mann, Eli za beth
Bec ker, Wan dy Klaff, Ewy Pa ra dies, Ger dy Ste in hoff, Alek sa Duz da la, Ta de usza Kop -
czyń skie go, Ka zi mie rza Ko wal skie go, Wa cła wa Ko złow skie go, Jó ze fa Re ite ra, Fran cisz -
ka Szo piń skie go i Ma ria na Ziół kow skie go (zmarł na ser ce w wię zie niu, za nim roz po czął
się pro ces) za rzu co no znę ca nie się nad więź nia mi obo zu i spo wo do wa nie śmier ci wie lu
z nich. W póź niej szym cza sie do oskar żo nych do łą czo no jesz cze nad zor czy nię Er nę
Beilhardt oraz peł nią cych ro lę ka po w obo zie: Ja na Pre is sa i Ja na Bre ita. Osta tecz nie
przed są dem sta nę ło 15 osób, w tym 5 ko biet. 

Roz pra wie prze wod ni czył pre zes SSK w Gdań sku Jó zef Tar czew ski, a w skła dzie
orze ka ją cym zna leź li się jesz cze: re dak tor Jó zef Iżyc ki i prof. Ta de usz Ty lew ski. Pro ces
trwał, z prze rwą spo wo do wa ną cho ro bą sę dzie go Tar czew skie go, od 25 kwiet nia do koń -
ca ma ja 1946 r. W tym cza sie do ko na no tak że wi zji lo kal nej na te re nie obo zu90. Ostat nie
dwa dni pro ce su trans mi to wa ło Pol skie Ra dio. Za in te re so wa nie pro ce sem by ło ogrom -
ne. Re dak cje wie lu ga zet, za rów no o za się gu re gio nal nym, jak i ogól no pol skim (m.in.
„Dzien ni ka Bał tyc kie go”, „Ro bot ni ka”, „Prze kro ju” i „Ga ze ty Mor skiej”), wy sła ły
na pro ces swo ich ko re spon den tów. Na sa li obec ni tak że by li m.in. pro ku ra tor PMW
w Gdy ni kpt. Jan Kant, ad wo ka ci, sę dzio wie SA w Gdań sku, przed sta wi cie le Związ ku
Uczest ni ków Wal ki Zbroj nej o Nie pod le głość i De mo kra cję, Za rzą du Wo je wódz kie go
Stron nic twa Lu do we go oraz Urzę du In for ma cji i Pro pa gan dy Wo je wódz twa Gdań skie -
go (łącz nie wy da no 282 bi le ty)91.

Po prze słu cha niu świad ków, wśród któ rych zna lazł się m.in. Al do Co ra del lo – by ły
urzęd nik wło skie go Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych92, sąd ska zał na ka rę śmier ci
11 osób: Joh na Paul sa, Jó ze fa Re ite ra, Wa cła wa Ko złow skie go, Wan dę Klaff, Ger dę
Stein hoff, Eli za beth Bec ker, Ewę Pa ra dies, Jen ny Wan dę Bark mann, Ja na Bre ita, Ta de -
usza Kop czyń skie go i Fran cisz ka Szo piń skie go93. Ka rę wię zie nia wy mie rzo no Er nie
Beilhard (5 lat) i Ka zi mie rzo wi Ko wal skie mu (3 la ta), po zo sta łych oskar żo nych unie -
win nio no94. Opi niu ją cy wnio ski o uła ska wie nie gdań ski SSK tyl ko w jed nym przy pad -
ku – Eli za beth Bec ker – uznał moż li wość za mia ny ka ry śmier ci na 15 lat wię zie nia.
Bo le sław Bie rut nie uwzględ nił jed nak żad ne go z wnio sków. 

Czwar te go lip ca 1946 r. na wzgó rzu Stol zen berg w Gdań sku95 ze brał się kil ku dzie -
się cio ty sięcz ny tłum, aby przy pa try wać się wy ko na niu wy ro ku. O godz. 17.00 je de na -
ścio ro ska zań ców przy by ło na wiel ki plac, gdzie cze ka ły już na nich przy go to wa ne
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90 P. Szu bar czyk, Po wróz na szczę ście…, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2003, nr 7, s. 41.
91 AIPN Gd, 604/423, Imien ny wy kaz wy da nych bi le tów wstę pu na pro ces Stut tho fu, kwie cień

1946 r., k. 217–219.
92 Ze zna nia A. Co ra del lo na pro ce sie stut tho fskim, „Dzien nik Bał tyc ki”, 8 V 1946 r.
93 Do ostat nie go dnia przed ogło sze niem wy ro ku oskar że ni, nie prze czu wa jąc, co ich cze ka, pra co -

wa li spo koj nie w wię zien nych warsz ta tach. Ko bie ty pra co wa ły w pral ni i szwal ni, a męż czyź ni w warsz -
ta tach kra wiec kich i szew skich. Kie row nic two wię zie nia nie przy pusz cza ło bo wiem, że zo sta ną oni
ska za ni na ka rę śmier ci. Zob. P. Szu bar czyk, op. cit., s. 45.

94 Spra wie dli wo ści sta ło się za dość… 11 wy ro ków śmier ci w pro ce sie stut tho fskim, „Dzien nik Bał -
tyc ki”, 1 VI 1946 r.

95 Wzgó rze Stol zen berg znaj du je się nie da le ko wię zie nia i obec ne go Urzę du Miej skie go, na gra ni cy
współ cze snych dziel nic Gdań ska: Chełm i Śród mie ście.



szu bie ni ce. Ja ko „pod nóż ki” mia ły ska za nym po słu żyć plat for my cię ża ró wek, któ ry mi
przy wie zio no ich na miej sce wy ko na nia ka ry. Na plat for mie każ dej z je de na stu cię ża ró -
wek znaj do wał się je den ska za niec, kil ku funk cjo na riu szy gdań skie go wię zie nia i Urzę -
du Bez pie czeń stwa oraz by ły wię zień obo zu (wśród nich jed na ko bie ta)96. To wła śnie
więź nio wie KL Stut thof mie li być sym bo licz ny mi wy ko naw ca mi ka ry97. Po wy ko na niu
eg ze ku cji tłum rzu cił się w kie run ku wi siel ców. Jed ni chcie li ich zo ba czyć z bli ska, in ni
za cho wać na pa miąt kę ka wa łek szu bie nicz ne go sznu ra, któ ry – we dług lu do wych wie -
rzeń – po dob no przy no si szczę ście98. Na stęp nie cia ła ska zań ców zo sta ły od cię te z po -
wro zów i za ła do wa ne na cze ka ją ce na nich cię ża rów ki Aka de mii Le kar skiej (od 1950 r.
Me dycz nej) w Gdań sku. Zwło ki by ły na stęp nie wy ko rzy sty wa ne do ba dań pro wa dzo -
nych przez Za kład Ana to mii i Neu ro bio lo gii99.

Łącz nie przed gdań skim SSK w 1345 spra wach o zbrod nie hi tle row skie sta nę ło
1431 oskar żo nych. Sta no wi to oko ło 32 proc. wszyst kich spraw o zbrod nie hi tle row skie
(4193 przy pad ki), któ re by ły pro wa dzo ne przez gdań ską pro ku ra tu rę spe cjal ną i jej eks -
po zy tu rę na Po mo rzu Za chod nim100. We dług Ka zi mie rza Bo guc kie go spo śród 1431 osób
ob ję tych przez Pro ku ra tu rę SSK w Gdań sku ak ta mi oskar że nia z prze pi sów de kre tu
z 31 sierp nia 1944 r. zo sta ło osą dzo nych 534 (37,3 proc.), z cze go 293 oso by zo sta ły ska -
za ne101. Z ko lei zda niem An ny Mach ni kow skiej w okre sie dwóch lat swo jej dzia łal no ści
przed SSK w Gdań sku oskar żo no łącz nie 1363 oso by, z cze go ska za no 297102. Spo śród
tej gru py na ka rę śmier ci ska za no 69 osób103. Ob li ga to ryj ną ka rą dla osób ska za nych przez
spe cjal ne są dy kar ne by ła ka ra kon fi ska ty mie nia, któ ra w szcze gól nie do tkli wy spo sób
do ty ka ła ro dzi ny ska za nych, po zba wia jąc je prak tycz nie środ ków do ży cia.

Du ża licz ba osób, któ re zo sta ły przez sę dziów SSK w Gdań sku unie win nio ne lub ich
spra wy umo rzo no, mo że świad czyć za rów no o dą że niu są du do wy da wa nia opar tych
na praw dzie obiek tyw nej spra wie dli wych wy ro ków, jak i błę dach po peł nio nych przez
pro ku ra tu rę pod czas po stę po wa nia przy go to waw cze go, skut ku ją cych po sta wie niem
w stan oskar że nia osób, któ rych wi na by ła wąt pli wa. Po za po zna niu się z do wo da mi
przed sta wio ny mi w ta kich spra wach przez pro ku ra tu rę oraz po prze słu cha niu świad ków
człon ko wie skła du orze ka ją ce go są du stwier dza li naj czę ściej, że w po stę po wa niu
oskarżo ne go nie do pa trzy li się żad nych czy nów ka ral nych i uwal nia li go od po sta wio -
nych za rzu tów. 
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96 11 zbrod nia rzy Stut tho fu zo sta ło pu blicz nie stra co nych, „Dzien nik Bał tyc ki”, 5 VII 1946 r.
97 W jed nym przy pad ku na sym bo lu się nie skoń czy ło, gdy więź niar ka ze pchnę ła jed ną z obo zo wych

nad zor czyń z cię ża rów ki, któ ra się po psu ła i nie mo gła ru szyć z miej sca. Zob. P. Szu bar czyk, op. cit.,
s. 44.

98 Ibi dem.
99 Cia ła osób zmar łych pod czas eg ze ku cji na wzgó rzu Stol zen berg by ły pierw szy mi zwło ka mi ska -

zań ców, któ re dla ce lów ba daw czych tra fi ły do gdań skiej Aka de mii Le kar skiej. W la tach 1946–1952
prze ka za no tam łącz nie zwło ki 152 osób zmar łych i stra co nych w gdań skim wię zie niu. Zob. W. Ko wal -
ski, Ta jem ni ce zwłok po mor skich wię zień, „Nasz Gdańsk” 2012, nr 11, s. 15.

100 K. Bo guc ki, Or ga ni za cja…, s. 41.
101 Idem, Ści ga nie…, s. 188.
102 A. Mach ni kow ska, Są dow nic two…, s. 399.
103 In for ma tor są do wy na 1947/48 rok, a za nim in ni au to rzy po da ją, że wy ro ków by ło 68, jed nak

au to ro wi na pod sta wie akt spraw oraz za pi sów w re per to rium są do wym uda ło się usta lić, że ta kich wy -
ro ków by ło 69. 



W cza sie dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych orze czo ne przez nie wy ro ki by ły
osta tecz ne (je dy nie ska za nym na ka rę śmier ci przy słu gi wa ła proś ba o uła ska wie nie)104.
W przy pad ku gdań skie go SSK o uła ska wie nia po pro si li wszy scy ska za ni na naj wyż szy
wy miar ka ry, jed nak zła go dzo no je tyl ko 24 oso bom (34,8 proc.). Z tej gru py pod czas
od by wa nia ka ry wię zie nia zmar ło sześć osób, a lo su czte rech nie uda ło się au to ro wi usta -
lić. Po zo sta łe 14 osób wy szło na wol ność w la tach pięć dzie sią tych XX w.

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych i prze to cze niu się pierw szej fa li pro ce sów, w któ -
rych ska zy wa no oskar żo nych o zbrod nie wo jen ne i współ pra cę z oku pan tem, sta tus są -
dow nic twa spe cjal ne go za czął wy wo ły wać za strze że nia co raz więk sze go gro na
praw ni ków. Kry ty ka do ty czy ła głów nie bra ku ce lo wo ści po wo ła nia i utrzy my wa nia nowej
struk tu ry są dow ni czej po za ist nie ją cą już sie cią są dów po wszech nych. W paź dzier ni -
ku 1945 r. pod czas zjaz du pre ze sów są dów okrę go wych ape la cji war szaw skiej stwier -
dzo no, że orze ka nia w spra wach ob ję tych za kre sem dzia łal no ści tych są dów po win ny
od by wać się w ra mach ist nie ją ce go są dow nic twa. By ło by to moż li we po stwo rze niu w są -
dach i pro ku ra tu rach okrę go wych „spe cjal nych sek cji do ści ga nia zbrod nia rzy fa szy stow -
sko -hi tle row skich”, z jed no cze snym po wo ła niem do skła dów orze ka ją cych w tych
spra wach ław ni ków105. Kry ty ce pod da no tak że jed no in stan cyj ność, skró co ne ter mi ny
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104 Po stę po wa nie ka sa cyj ne zo sta ło do pusz czo ne do pie ro przez art. 4 De kre tu z 17 X 1946 r. o znie -
sie niu spe cjal nych są dów kar nych. Upraw nio nym do wnie sie nia ka sa cji był pro ku ra tor NTN w cią gu
dwóch mie się cy od ogło sze nia wy ro ku w spra wach już za koń czo nych przed spe cjal nym są dem kar nym.
W sto sun ku do dwóch spraw SSK w Gdań sku z 1945 r. SN w 1950 r. na ka zał wzno wie nie po stę po wa -
nia, w jed nej spra wie zmie nił wy rok ka ry śmier ci na ka rę wię zie nia. W sto sun ku do pię ciu spraw z 1946 r.
wnie sio no pięć ka sa cji, z któ rych dwie zo sta ły uwzględ nio ne. Zob. K. Bo guc ki, Ści ga nie…, s. 190.

105 Kry tycz ne opi nie o dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych wraz z pro po zy cją prze ję cia ich wła -
ści wo ści przez skła dy ław ni cze są dów okrę go wych przed sta wio no m.in. na zjeź dzie pre ze sów są dów
okrę go wych ape la cji war szaw skiej w dniach 18–19 X 1945 r. oraz na zjeź dzie sę dziów ape la cji ka to -
wic kiej 20 X 1945 r. Zob. G. Ja ku bow ski, op. cit., s. 36.

Siedziba SSK w Gdańsku w okresie od grudnia 1945 r. do listopada 1946 r. 

(stan obecny, fot. autor)



i suro wość prze pi sów, któ re w wa run kach po ko jo wych oka za ły się – zda niem wie lu praw -
ni ków – zbyt dra stycz ne106. Uzna no, że są dy spe cjal ne speł ni ły swo je za da nie, a ich dal -
sze utrzy ma nie by ło by nie uza sad nio ne107.

Na po cząt ku 1946 r. po ja wi ły się pierw sze sy gna ły o pla no wa nej li kwi da cji spe cjal -
nych są dów kar nych. Przed sta wi cie le śro do wisk praw ni czych ak cen to wa li po trze bę
wzmoc nie nia au to ry te tu są dow nic twa po wszech ne go, pod kre śla jąc ist nie nie wa run ków
umoż li wia ją cych prze ka za nie spraw z de kre tu z 31 sierp nia 1944 r. orzecz nic twu są dów
ape la cyj nych108, któ re wzo rem są dów okrę go wych roz po zna wa ły by ak ty oskar że nia
w skła dach z udzia łem ław ni ków109. Stop nio wo do tej opi nii przy chy la li się tak że urzęd -
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106 W. Bar ci kow ski, Waż niej sze za gad nie nia usta wo daw cze, „De mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni -
czy” 1946, nr 2, s. 3.

107 A. Lan dau, C. Wa sil kow ski, Od po wie dzial ność za zbrod nie cza su woj ny w pra wie pol skim, „De -
mo kra tycz ny Prze gląd Praw ni czy” 1946, nr 11–12, s. 27–36.

108 W. Bar ci kow ski, W krę gu pra wa i po li ty ki. Wspo mnie nia z lat 1919–1956, Ka to wi ce 1988, 
s. 155–156, 177.

109 Wa cław Bar ci kow ski wska zy wał, że „sąd po wszech ny jest nie mniej zdol ny do są dze nia spraw
prze ka za nych wła ści wo ści spe cjal nych są dów kar nych. Stan rze czy, któ ry się wy two rzył w związ ku z wy -
dzie le niem pew nej ka te go rii spraw, […] de po la ry zu je te są dy. Są dy spe cjal ne nie ma ją ta kich po li tycz -
nych za dań, któ re by wy ma ga ły wy łą cze nia ich spod kom pe ten cji są dów po wszech nych. Są dow nic two
na le ży łą czyć, a nie roz dzie lać”. Zob. W. Bar ci kow ski, Waż niej sze…, s. 2. Kry tycz nie oce nia li fakt dal -
sze go funk cjo no wa nia są dów spe cjal nych tak że Je rzy Sa wic ki i Ta de usz Cy prian. Zob. T. Cy prian, J. Sa -
wic ki, op. cit., s. 18.

Skazani na karę śmierci przez SSK w Gdańsku: Wanda i Franciszek Konkel

(oznaczeni krzyżykami), którym przed egzekucją udało się uciec z więzienia

i wyjechać do Niemiec Zachodnich. Fotografia z lat pięćdziesiątych XX w.

(AIPN Gd, 75/3, t. 1)
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ni cy MS, któ rych wcze śniej szy en tu zjazm dla dzia łal no ści spe cjal nych są dów kar nych
osłabł ze wzglę du na – ich zda niem – zbyt ni skie ka ry przez nie orze ka ne i dłu gi czas
trwa nia po stę po wa nia są do we go.

W dniu 17 paź dzier ni ka 1946 r. ogło szo no de kret o znie sie niu spe cjal nych są dów kar -
nych110. Wszyst kie spra wy po zo sta ją ce w za kre sie ich ju rys dyk cji prze ka za no są dom
okrę go wym orze ka ją cym w skła dach ław ni czych111. Je że li przed wej ściem w ży cie

Proces biskupa gdańskiego Karola Marii Spletta przed SSK w Gdańsku 

(AIPN Gd, 05/156)

110 DzU, 1946, nr 59, poz. 324. 
111 We dług An ny Mach ni kow skiej w la tach 1947–1950 naj wię cej czy nów za bro nio nych roz po zna -

wa nych przez SO w Gdań sku, z za kre su spraw prze ję tych spod ju rys dyk cji spe cjal nych są dów kar nych,
wy wo dzi ło się z de kre tu o od po wie dzial no ści kar nej za od stęp stwo od na ro do wo ści. Sta no wi ły one
od 50 proc. do 63,5 proc. wszyst kich kwa li fi ka cji z ak tów oskar że nia wpły wa ją cych do wy dzia łu. Jed -
no cze śnie na stę po wał spa dek bez względ nej licz by oskar żo nych o ten czyn (w 1950 r. by ło to 16 osób).
W tym sa mym okre sie sys te ma tycz nie spa dał też udział kwa li fi ka cji z de kre tu „sierp nio we go” przy rów -
no cze snym wzro ście za rzu tów z ma łe go ko dek su kar ne go. Wśród kwa li fi ka cji z de kre tu z 31 VIII 1944 r.
naj wię cej osób oskar ża no o czyn z art. 2 – 230 pod sąd nych oraz z art. 4 – 120, za rzut opar ty na art. 1 de -
kre tu po sta wio no 87 oso bom, a tyl ko 6 przy pi sa no kwa li fi ka cję czy nu z art. 3. W lip cu 1949 r. wraz
z wej ściem w ży cie zmian w Ko dek sie po stę po wa nia kar ne go, w roz po rzą dze niu o ustro ju są dów po -
wszech nych oraz w kil ku usta wach szcze gól nych sąd ape la cyj ny stał się są dem pierw szej in stan cji dla
roz po zna wa nia czy nów za bro nio nych z de kre tów: „sierp nio we go”, o od po wie dzial no ści za od stęp stwo
od na ro do wo ści i od po wie dzial no ści za klę skę wrze śnio wą i fa szy za cję kra ju oraz z roz dzia łu dru gie go
tzw. ma łe go ko dek su kar ne go. Zob. A. Mach ni kow ska, Są dow nic two…, s. 395–398.



przepisów de kre tu z 17 paź dzier ni ka 1946 r. w spra wie od by ła się pierw sza roz pra wa
głów na, po stę po wa nie w tej spra wie mia ło się to czyć we dług do tych cza so wych prze pi -
sów. W przy pad ku tych spraw pro ku ra tor NTN w cią gu dwóch mie się cy od ogło sze nia
wy ro ku mógł wnieść ka sa cję bez po śred nio do SN na za sa dach prze wi dzia nych w de kre -
cie o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy pań stwa. Po dob -
na pro ce du ra obo wią zy wa ła w przy pad ku od ro cze nia roz pra wy, uchy le nia lub
unie waż nie nia wy ro ku lub wzno wie nia po stę po wa nia. W przy pad ku gdy po stę po wa nie
mia ło się toczyć przed wła ści wym te re no wo są dem okrę go wym, spra wę na le ża ło prze -
ka zać pro ku ra to ro wi są du okrę go we go. 

Je że li cho dzi o gdań ski SSK, to po znie sie niu są dow nic twa spe cjal ne go i prze ję ciu
spraw prze ciw ko zbrod nia rzom hi tle row skim przez są dy po wszech ne prze wod ni czą cy
SSK w Gdań sku Jó zef Tar czew ski prze ka zał ak ta ad mi ni stra cyj ne są du wraz z po mo ca -
mi kan ce la ryj ny mi oraz za koń czo ny mi ak ta mi spraw do SO w Gdań sku, a 726 spraw,
w któ rych po stę po wa nia są do we go nie uda ło się za koń czyć, prze nie sio no do są dów okrę -
go wych w: Gdań sku (195 spraw), El blą gu (13 spraw), Gi życ ku (43 spra wy), Ko sza li nie
(156 spraw), Olsz ty nie (39 spraw), Słup sku (199 spraw), Szcze ci nie (73 spra wy) i Wał -
czu (8 spraw)112.

112 K. Bo guc ki, Z ba dań…, s. 238–239, 247.
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