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Wojskowy Sąd Okręgowy nr III
w Poznaniu (1945–1949). 

Dzieje urzędu i registratury

Woj sko wy Sąd Okrę go wy nr III w Po zna niu (wcześniej Sąd Po znań skie go Okrę -
gu Woj sko we go) nie do cze kał się osob ne go ar ty ku łu lub mo no gra fii1. Ten brak
za in te re so wa nia ba da czy wy ni ka z jed nej stro ny z kon tro wer sji spo wo do wa -

nych działalnością są du, z dru giej – z bra ku źró deł nie zbęd nych do prze pro wa dze nia ana -
li zy je go struk tu ry lub działalności. Z pierw sze go ro ku funk cjo no wa nia są du, dzię ki
prze ka za niu w 1955 r. kom ple tu akt do Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go, za cho wa -
ło się naj wię cej in for ma cji. Na to miast okres 1946–1949 ze wzglę du na znisz cze nie nie -
mal wszyst kich do ku men tów ad mi ni stra cyj no -go spo dar czych i są do wych jest nie mal
nie roz po zna ny.

Lu kę tę moż na tyl ko częściowo za peł nić wiadomościami uzy ska ny mi w in ny spo sób.
Znaj du je tu oczywiście za sto so wa nie me to da za pro po no wa na przed la ty przez Ka zi mie -
rza Ko nar skie go, któ ry wska zy wał, że urzę dy bę dą ce w bezpośredniej re la cji ma ją w swo -
ich re gi stra tu rach mi nu ty pism wła snych (lub pierw sze ich ko pie) i ory gi na ły pism
otrzy my wa nych (lub dal sze ich ko pie)2. Nie któ re istot ne do ku men ty, tj. spra woz da nia
i pro to ko ły kon tro li wy twa rza ne w kil ku eg zem pla rzach, by ły prze cho wy wa ne nie tyl ko
w re gi stra tu rze są du, w któ rym po wsta wa ły, lecz tak że roz sy ła no je do in sty tu cji zwierzch -
nich, np. Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go, De par ta men tu Służ by Sprawiedliwości Mi -
ni ster stwa Obro ny Na ro do wej lub Naj wyż sze go Są du Woj sko we go, gdzie za cho wa ły się
do dzi siaj. 

Na stęp nym spo so bem po zwa la ją cym na uzu peł nie nie wie dzy o działalności WSO
nr III w Po zna niu jest me to da hi sto rycz no -ustro jo wa. Ana li za obo wią zu ją cych ak tów
praw nych – przede wszyst kim niż sze go rzę du – wy da wa nych przez woj sko we or ga ny
nad rzęd ne, głów nie w for mie okól ni ków i roz ka zów, po zwa la na określenie gra nic zmian
właściwości te ry to rial nych i pod mio to wych po znań skie go są du, a tak że na wska za nie za -
kre su wy ko ny wa nych za dań. Ze wzglę du na woj sko wy cha rak ter są du in for ma cje zwią -
za ne z WSO nr III w Po zna niu moż na z po wo dze niem zna leźć w roz ka zach,

A
R

C
H

IW
U

M

135

1 Ist nie je ma szy no pis pra cy by łe go pre ze sa Są du Naj wyż sze go Bog da na Dzię cio ła, au to ra wie lu pu -
bli ka cji do ty czą cych są dow nic twa woj sko we go, poświęconej WSO nr III w Po zna niu. Obec nie znaj du -
je się on w CAW, gdzie zo stał prze ka za ny przez Woj sko wy In sty tut Hi sto rycz ny (daw na sygn. WIH,
Ma te ria ły i Do ku men ty, IV/96/203).

2 K. Ko nar ski, Pod sta wo we za sa dy ar chi wi sty ki, „Ar che ion” 1951, t. XIX–XX, s. 31–32.
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za rzą dze niach i okól ni kach, m.in. Ko men dy Gar ni zo nu Po znań, Do wódz twa Po mor skie -
go Okrę gu Woj sko we go, De par ta men tu Służ by Sprawiedliwości MON, Naj wyż sze go
Sądu Woj sko we go, Szta bu Ge ne ral ne go, mi ni stra obro ny na ro do wej i wie lu in nych.

Pierw szym po wo jen nym woj sko wym są dem utwo rzo nym na te re nie Po zna nia był Sąd
Po znań skie go Okrę gu Woj sko we go. Po cząt ko wo w miej sce są du okrę go we go pla no wa -
no utwo rzyć woj sko wy sąd gar ni zo no wy. Roz ka zem na czel ne go do wód cy Woj ska Pol -
skie go nr 15 z 25 stycz nia 1945 r., do 20 lu te go 1945 r. za mie rza no zor ga ni zo wać dwa
ta kie są dy: w Po zna niu i To ru niu. Ze wzglę du na trwa ją ce jesz cze w tym cza sie wal ki
tym cza so wą sie dzi bą są du po znań skie go miał być Ko nin3. Wkrót ce z kon cep cji tej zre -
zy gno wa no z uwa gi na ulo ko wa nie w mieście Do wódz twa Po znań skie go Okrę gu Woj -
sko we go4. Roz ka zem na czel ne go do wód cy Woj ska Pol skie go nr 23/Org. z 1 lu te go 1945 r.
na te re nie wo je wódz twa po znań skie go do 1 mar ca mia no utwo rzyć Po znań ski Okręg
Woj sko wy zgod nie z eta tem D1/175. W struk tu rze Szta bu Do wódz twa Okrę gu roz kaz ten
prze wi dy wał rów nież sąd woj sko wy o ran dze okrę go we go. Od ma ja do sierp nia na te re -
nie Po zna nia znaj do wa ła się tak że sie dzi ba Są du Woj sko we go 2. Ar mii Woj ska Pol skie -
go, któ ry w tym cza sie ko eg zy sto wał z Są dem Po znań skie go Okrę gu Woj sko we go6. Ak ta
Są du Woj sko we go 2. Ar mii WP prze ka za ne zo sta ły do Są du Po mor skie go Okrę gu Woj -
sko we go w Byd gosz czy (pó źniej Woj sko wy Sąd Okrę go wy nr II w Byd gosz czy)7.

Pre ze sa i wi ce pre ze sa po wo ła no 22 lu te go 1945 r. ra zem z większością sę dziów i ob -
sa dą ad mi ni stra cyj ną in sty tu cji8. Per so nel pla ców ki roz po czął służ bę 1 mar ca w skła dzie:
pre zes, za stęp ca, trzech sę dziów, star szy se kre tarz są do wy, se kre tarz i se kre tarz sta ty -
styk9. Siód me go mar ca sąd otrzy mał w użyt ko wa nie bu dy nek przy ul. Wy spiań skie go 210.
Jed nak że do pie ro 12 mar ca na pod sta wie Roz ka zu Na czel ne go Do wódz twa WP – Szta -
bu Głów ne go Od dzia łu Or ga ni za cyj no -Eta to we go nr 0408/019 z 7 mar ca 1945 r. ofi cjal -
nie sfor mo wa no sąd okrę go wy przy Po znań skim Okrę gu Woj sko wym, o czym pre ze sa
są du w Po zna niu dr. Wła dy sła wa Gar now skie go11 po in for mo wa no pi smem Wy dzia łu
Sądow nic twa Wo jen ne go NDWP nr 0452. Pierw szy roz kaz re gu lu ją cy pro ce du ry

Tomasz Karpiński
A

R
C

H
IW

U
M

136

3 CAW, III.432.39, k. 26. W myśl przy to czo ne go roz ka zu Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go w Po -
zna niu ni gdy nie zor ga ni zo wa no.

4 A. We so łow ski, W cie niu woj ny i po li ty ki. Są dow nic two Woj ska Pol skie go na fron cie wschod nim
w la tach 1943–1945, To ruń 2003, s. 183.

5 AIPN, 827/2998, Tecz ka nr 06/I, Za rzą dze nia Na czel ne go Do wódz twa, k. 8; Or ga ni za cja i dzia ła -
nia bo jo we Lu do we go Woj ska Pol skie go w la tach 1943–1945. Wy bór ma te ria łów źró dło wych, t. I,
oprac. L. Po na haj ba, War sza wa 1958, s. 331–332.

6 B. Dzię cioł, Są dy wo jen ne po za koń cze niu dzia łań zbroj nych na fron cie (maj–gru dzień 1945), War -
sza wa 2001, s. 149.

7 AMON, 161/91/3648, DSS MON, Tecz ka nr 0015/49, Pro to ko ły zdaw czo -od bior cze, t. 1, Pro to -
kół zdaw czo -od bior czy prze ka za nia agend są du WSO II w Byd gosz czy, 30 VI 1949 r., k. 299–300.

8 B. Dzię cioł, Są dow nic two wo jen ne w cza sie walk fron to wych (12 stycz nia – 8 ma ja 1945 r.), War -
sza wa 2001, s. 272.

9 AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, k. 3; AIPN, 827/3024,
WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.

10 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.
11 Zob. bio gram Wła dy sła wa Gar now skie go w: K. Szwa grzyk, Praw ni cy cza su bez pra wia. Sę dzio -

wie i pro ku ra to rzy woj sko wi w Pol sce 1944–1956, Kra ków–Wro cław 2005, s. 301; R. Leśkiewicz, Woj -
sko wy Sąd Re jo no wy w Po zna niu (1946–1955). Or ga ni za cja, funk cjo no wa nie, pro ce sy ar chi wo twór cze,
War sza wa–Po znań 2009, s. 92–93.
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urzędowa nia wy da no do pie ro 21 mar ca12. Dwa dni pó źniej zin wen ta ry zo wa no ma ją tek
ru cho my są du1 3.

Etat D1/17 prze wi dy wał dla są du okrę gu woj sko we go w okre sie woj ny osiem na stu
pra cow ni ków, w tym sied miu ofi ce rów, czte rech pod ofi ce rów i sied miu sze re go wych14.
W cza sie po ko ju na to miast per so nel miał zo stać ogra ni czo ny do dwu na stu żoł nie rzy
(jedena stu ofi ce rów i jed ne go sze re go we go) i trzech pra cow ni ków kon trak to wych
(cywilnych)15.

Do kład nie rok po pierw szych de cy zjach per so nal nych, 22 lu te go 1946 r., etat są du
zmie nio no na 31/1, zwięk sza jąc stan oso bo wy do dwu na stu ofi ce rów, dwóch pod ofi ce -
rów, czte rech sze re go wych oraz czte rech pra cow ni ków kon trak to wych. Oprócz te go
w eta cie zna la zły się sa mo cho dy – oso bo wy (BMW g -1-36-6216) i cię ża ro wy (GAZ
AA17), dwie ma szy ny do pi sa nia, czte ry ka ra bin ki wzór 38, jedenaście pi sto le tów i je den
au to mat18. Na po cząt ku 1947 r. w miej sce uszko dzo ne go BMW sąd otrzy mał sa mo chód
cię ża ro wy mar ki Che vro let19. 

W tym też cza sie większość sta rej ka dry WSO w Po zna niu (tak że pre zes i wi ce pre -
zes) zo sta ła skie ro wa na do właśnie sfor mo wa ne go WSR w Po zna niu20. No wym pre ze -
sem zo stał ppłk Sta ni sław Drzy ma ła (od 17 czerw ca 1946 r. funk cję tę peł nił mjr
Fran ci szek Sze liń ski, ofi cjal nie po wo ła ny na to sta no wi sko 5 lip ca 1946 r.), a wi ce pre ze -
sem – mjr Got fryd Ostrow ski (do sierp nia 1946 r., pó źniej zo stał za stą pio ny przez Mi -
cha ła Fran kow skie go). Sta no wi ska sę dziów ob ję li wów czas kpt. Sta ni sław Czaj kow ski
i kpt. Ka zi mierz Ta siem ski, na ase so rów na to miast wy zna czo no ppor. Alek san dra Bo -
row skie go i por. Zdzi sła wa Kanc le rzew skie go (przy był do pie ro we wrześniu, wcześniej
na tym sta no wi sku był wa kat). Pó źniej szy mi pre ze sa mi WSO by li: mjr Fran ci szek Sze -
liń ski, Cze sław Ra tyń ski, Cze sław Ko niecz ny, Piotr Pa rze niec ki i Ka zi mierz Ta siem -
ski – fak tycz nie peł nią cy obo wiąz ki pre ze sa pod czas nieobecności Pa rze niec kie go21.
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12 B. Dzię cioł, Są dow nic two wo jen ne w cza sie walk..., s. 272; AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka
nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, k. 1.

13 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.
14 AIPN, 827/2997, WSO III, Tecz ka nr 05/45, Roz ka zy per so nal ne, Wy ciąg z eta tu Do wódz twa

Okrę gu Woj sko we go w Po zna niu.
15 AIPN, 827/3004, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja per so nal na pra cow ni ków, Wy ciąg z eta tu 1/46,

k. 170.
16 AIPN, 827/3025, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Ko re spon den cja wy cho dzą ca, t. 1, k. 5.
17 AIPN, 827/3026, WSO III, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca, k. 67.
18 AIPN, 827/3004, WSO III, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja per so nal na pra cow ni ków, Wy ciąg z eta -

tu 1/46, k. 38 i nn.
19 AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2, k. 72.
20 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 41.
21 Bio gra my sę dziów opu bli ko wał Krzysz tof Szwa grzyk. Zob. K. Szwa grzyk, op. cit., s. 281, 286,

296–297, 324, 393–394, 438, 447. Z. Kan ce le rzew ski peł nił pó źniej funk cję sę dzie go WSR w Po zna niu,
a od li sto pa da 1947 r. sę dzie go Wy dzia łu Za miej sco we go w Po zna niu Woj sko we go Są du PKP. Zob.
AIPN, 807/731, Woj sko wy Sąd Pol skich Ko lei Pań stwo wych w War sza wie, Tecz ka nr 024/47, Spra woz -
da nia i wy ka zy sta ty stycz ne Wy dzia łu Za miej sco we go w Po zna niu, k. 3. Usta le nie do kład nych okre sów
spra wo wa nia funk cji pre ze sów są du jest wy klu czo ne na pod sta wie cy to wa nej li te ra tu ry. Zob. okres spra -
wo wa nia tej funk cji przez Cze sła wa Ko niecz ne go – pre zes od 16 VIII 1948 r. do 5 I 1949 r. (K. Szwa -
grzyk, op. cit., s. 336) oraz przez Pio tra Pa rze niec kie go – od 24 XI 1948 r. do 27 V 1949 r. (ibi dem,
s. 396).
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Kie row ni kiem se kre ta ria tu zo stał ppor. Sta ni sław Bo brow ski, za stą pio ny pó źniej przez
por. Fran ci sz ka Mi lia na, a se kre ta rza mi są do wy mi by li: por. Ed mund Dra mo wicz (od -
szedł w sierp niu 1946 r.), chor. Ha li na Ol szew ska (ode szła w czerw cu 1946 r.), ppor. Ry -
szard Czar kow ski, por. An to ni Choł drych (przy był we wrześniu 1946 r., pó źniej zo stał
kie row ni kiem se kre ta ria tu WSO nr III i WSG w Po zna niu), por. Ste fan Cieślak (przy był
w czerw cu 1946 r.), chor. Wło dzi mierz Przy łuc ki (mia no wa ny w czerw cu 1946 r.). Po -
nad to w są dzie pra co wa li prze wi dzia ni w eta cie żoł nie rze służ by za sad ni czej i cy wil ni
pra cow ni cy kon trak to wi – dwaj pi sa rze i dwie ma szy nist ki22. 

Cał ko wi ta nie mal wy mia na ka dry są du spo wo do wa na by ła na tych mia sto wą po trze bą
skie ro wa nia do WSR doświadczonych pra cow ni ków, po tra fią cych spro stać ol brzy mie -
mu na pły wo wi spraw o istot nym dla ów cze snej wła dzy cię ża rze ga tun ko wym. Nie mniej
jed nak sy tu acja ta wy wo ła ła pew ne trudności w funk cjo no wa niu są du.

No wy etat są du prze wi dy wał tak że sta no wi sko ar chi wa riu sza, któ re po wie rzo no chor.
Wło dzi mie rzo wi Przyłuc kie mu. W ma ju 1946 r. awan so wał on na se kre ta rza są do we -
go23. Pó źniej sta no wi sko ob jął po nim ppor. Jan To masz czuk. Funk cja ar chi wa riu sza ist -
nia ła wpraw dzie tak że wcześniej, jed nak nie umiesz czo no jej ofi cjal nie w eta cie.
Spra wo wa na by ła w tym okre sie przez Dy mi tra Sy te go24 (od 25 sierp nia 1945 r.), a na -
stęp nie przez Jó ze fa Wło dy kę25 (od 2 li sto pa da 1945 r.). Wpro wa dze nie ar chi wa riu sza
do eta tu zwią za ne by ło z wejściem w ży cie Okól ni ka nr 010 wy da ne go przez DSS MON,
w któ rym są dom woj sko wym na ka za no za pro wa dzić księ gę ar chi wal ną i ar chi wa pod -
ręcz ne są dów26.

Etat 31/1 wkrót ce zmie nio no, zmniej sza jąc licz bę sta no wisk do dzie więt na stu (je de -
na stu ofi ce rów, czte rech pod ofi ce rów i sze re go wych, czte rech cy wi li). Na le ży jed nak za -
uwa żyć, że w rzeczywistości w są dzie ob sa dzo nych by ło od pięt na stu do szes na stu
sta no wisk, po zo sta łe sta no wi ły wa ka ty2 7. W no wym eta cie nie wy róż nio no już ar chi wa -
riu sza, a je go obo wiąz ki na pod sta wie prze pi sów (m.in. § 23 Tym cza so we go re gu la mi nu
urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych28) po wie rzo no kie row ni ko wi se kre ta ria tu.

O nie wy star cza ją cej licz bie pra cow ni ków pre zes Wła dy sław Gar now ski nie ustan nie
mel do wał Na czel ne mu Są do wi Woj sko we mu i Do wódz twu Okrę gu Woj sko we go, któ ry
od po wia dał za za opa trze nie są du w ma te ria ły trwa łe, za bez pie cze nie je go po trzeb fi nan -
so wych i żoł nie rzy oraz uzu peł nia nie skła du per so nal ne go przez żoł nie rzy. Pro po no wał
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22 Plut. Ma rian Ku szak – eks pe dy tor; kpr. Sta ni sław Dyr da i szer. Cze sław Skrzyp czak – szo fe rzy;
szer. Flo rian Bi gel ma jer, szer. Piotr Ka ra sie wicz i szer. Jan Pa li wo da – goń cy; szer. Sta ni sław Grze lak
i Fran ci szek Czep nik – or dy nan si pre ze sa są du; Le on Ko ryt kow ski, Sta ni sła wa Miel ni czuk, Ja ni na
Dudzian ka i Lu do mi ra Ko py dłow ska. AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO,
t. 1, k. 80–80v, 135, 153, 179; AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2, k. 56–57.

23 AIPN Po, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 104, 112.
24 AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, Roz kaz nr 32

z 25 VIII 1945 r., k. 35. Dy mitr Sy ty roz po czął służ bę w WSO ja ko se kre tarz.
25 Ibi dem, Roz kaz nr 48, k. 51. Jó zef Wło dy ka bar dzo szyb ko awan so wał, od zna cza jąc się nie prze -

cięt ny mi zdolnościami i uzna niem w oczach prze ło żo nych. Wkrót ce ob jął sta no wi sko kie row ni ka se kre -
ta ria tu WSR w Po zna niu, a od 1955 r. do 1974 r. peł nił po dob ną funk cję w WSG (II) w Po zna niu.

26 AIPN, 807/2999, WSO III, Tecz ka nr 06/II/45, Okól ni ki i za rzą dze nia NSW, t. 2, s. 32–33. 
27 AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje woj sko wych są dów i pro ku ra tur,

k. 434.
28 AIPN Rz, 122/12, WSR w Rze szo wie, Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur

woj sko wych. Część I. Biurowość w spra wach kar nych, k. 49–80.
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on zwięk sze nie sta nu oso bo we go, a tak że utwo rze nie na pod le głym so bie te re nie kil ku
no wych są dów gar ni zo no wych, któ re sku tecz niej mo gły by spra wo wać wy miar
sprawiedliwości w miejscowościach znacz nie od da lo nych od Po zna nia29.

Zwięk sze nie ob sa dy per so nal nej są du by ło pil ną kwe stią, zwłasz cza wo bec znacz ne -
go wzro stu licz by roz pa try wa nych spraw na po cząt ku 1946 r. W sa mym tyl ko stycz niu
wpły nę ło ich 300, w lu tym – 250, a w mar cu – 14130. Sy tu acja usta bi li zo wa ła się osta -
tecz nie w kwiet niu na po zio mie oko ło 50–70 no wych spraw mie sięcz nie. Wie le z nich
kie ro wa no od tąd do woj sko wych są dów re jo no wych w Po zna niu i Byd gosz czy, któ re
dzia ła ły na te re nie Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr III31.

W 1945 r. w Po zna niu znaj do wa ło się tyl ko pię ciu obroń ców woj sko wych, któ rzy
mie li upra wnie nia do sta wa nia przed są da mi woj sko wy mi. By li to: Wi told Lom pa, Jan
Ma cwal dow ski, Ma rian Pod bie ra, Ma rian Schro eder i Eu ge niusz Urbań ski32. W na stęp -
nym ro ku po zo sta ło ich już tyl ko czte rech, a mia no wi cie: dr Ka zi mierz No wo siel ski,
dr Al fred Olek sy, Ma rian Schro eder i dr Sta ni sław Hej mow ski33. Pó źniej licz ba obroń -
ców woj sko wych wzro sła, m.in. dzię ki przejściu części by łych sę dziów woj sko wych
do ad wo ka tu ry34.

Po cząt ko wy okres ist nie nia są du zwią za ny był z za spo ka ja niem naj pil niej szych po -
trzeb. Nie ustan nie bo ry ka no się z bra kiem sprzę tu kan ce la ryj ne go i biu ro we go, w tym
me bli i przy bo rów do pi sa nia. Od mar ca do koń ca kwiet nia sąd po słu gi wał się pie czę cią
wpły wu o treści: „Woj sko Pol skie. Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Po zna niu. Wpły nę ło
dn. … 194... r. Nr…”, a za miast pie czę ci na głów ko wej sto so wa no od bi cie ma szy no we35.
Uży wa nie daw nej pie czę ci WSG po wo do wa ło wie le kom pli ka cji, gdyż ad re sa ci kie ro -
wa li pi sma właśnie do te go są du. Do pie ro 8 ma ja 1945 r. wpro wa dzo no po pra wio ne pie -
czę cie z tło kiem: „Woj sko wy Sąd Okrę gu Po znań skie go”36. 

Pier wot nie w pi smach urzę do wych i w ak tach sto so wa no na zwę: „Woj sko wy Sąd
Okrę gu Po znań skie go”. Po wejściu w ży cie Za rzą dze nia Na czel ne go Do wódz twa WP
nr 02 z dnia 14 li sto pa da 1945 r., wpro wa dza ją ce go nu me ra cję dla okrę gów woj sko -
wych37, sąd w Po zna niu przy jął na zwę: „Okrę go wy Sąd Woj sko wy nr 3 w Po zna niu”,
choć jesz cze w pierw szym pół ro czu 1946 r. wy mien nie sto so wa no obie pre zen ty38. Praw -
do po dob nie zmie ni ły się tak że wte dy pie czę cie urzę do we: „Woj sko Pol skie. Woj sko wy
Sąd Okrę gu Po znań skie go”. Nie co pó źniej upo wszech ni ła się na zwa: „Woj sko wy Sąd
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29 AIPN, 827/3009, WSO III, Tecz ka nr 015/45, Nad zór, k. 144–146.
30 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 17, 40–40v, 46.
31 Ibi dem, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1; AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka

nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2.
32 AIPN, 878/7, NSW, Tecz ka nr 0015/45, Pi sma Od dzia łu Usta wo daw czo -Praw ne go, k. 58–59.
33 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 24.
34 Np. Mi chał Fran kow ski, Le on Ka czyń ski, Le onard Ro dzie wicz. Sze rzej zob. K. Szwa grzyk, op. cit.,

s. 296, 323, 414.
35 8 V 1945 r. otrzy ma no z NSW pie czę cie z właściwą na zwą są du. AIPN, 827/3003, WSO III, Tecz -

ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 28.
36 AIPN, 827/2989, WSO III, Tecz ka nr 01/45, Roz ka zy Na czel ne go Do wódz twa, t. 1, k. 24 i nn.
37 B. Dzię cioł, Są dow nic two wo jen ne w cza sie walk…, s. 14.
38 AIPN Po, 76/328, So 84/46, Ak ta spra wy prze ciw ko Ja no wi Olej ni cza ko wi i An to nie mu

Wiśniewskiemu oskar żo nym z art. 11 w zw. z art. 8 De kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do -
we go z dnia 30 pa ździer ni ka 1944 r. o ochro nie pań stwa, k. 204, 218.
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Okrę go wy nr III w Po zna niu”, głów nie na sku tek re gu la cji za war tych w § 141 Tym cza -
so we go re gu la mi nu urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych39.

Wzo ry pie czę ci sto so wa nych przez Okrę go wy Sąd Woj sko wy nr 3 w Po zna niu*

* Wzór A sto so wa ny był do po ło wy 1946 r., wzór B na to miast aż do 1949 r.

Pierw sza sie dzi ba są du mieściła się przy ul. Wy spiań skie go 2, choć czy nio no sta ra nia,
aby WSO przenieść do zruj no wa ne go bu dyn ku przy ul. Grot t ge ra 5, a na stęp nie do obiek -
tu przy Grot t ge ra 640. Obie lo ka li za cje nie speł nia ły jed nak wy ma gań sta wia nych sie dzi bie
urzę du pu blicz ne go. W wy ni ku sta now czej re ak cji pre ze sa WSO sie dzi ba są du aż do po ło -
wy 1946 r. znaj do wa ła się w pier wot nym miej scu41. W tym sa mym bu dyn ku miesz ka li wraz
z ro dzi na mi pre zes są du Wła dy sław Gar now ski, kie row nik se kre ta ria tu Fran ci szek Mi lian,
ko men dant są du Ed mund Dra mo wicz oraz ma szy nist ka An na Ro żek42. Po mi mo że w tym
cza sie sąd miał wła sną sa lę roz praw, pu blicz ne pro ce sy sta ra no się prze pro wa dzać w więk -
szych po miesz cze niach, aby umoż li wić udział w nich szer sze mu au dy to rium. Naj licz niej
ob ser wo wa ną roz pra wą pro wa dzo ną przez WSO w Po zna niu (po twier dzo ną źró dło wo) była
spra wa prze ciw ko Je rze mu Ga dzi now skie mu ps. „Sza ry” zor ga ni zo wa na w sa li ki na
„Pomo rza nin” w Byd gosz czy, gdzie mia ło się zgro ma dzić prze szło dwa ty sią ce osób43. Inne
pro ce sy po ka zo we – prze pro wa dza ne za zwy czaj na te re nie jed no stek woj sko wych – mogły
się „cie szyć za in te re so wa niem” od 60 do 500 ob ser wa to rów4 4. 

W po ło wie 1946 r. WSO w Po zna niu prze nie sio no do bu dyn ku przy ul. Ma tej ki 5845,
gdzie zaj mo wał dzie więć ob szer nych po miesz czeń na trze cim pię trze, z cze go aż dwa
prze zna czo no na sa le roz praw46. Ar chi wum są do we, przy naj mniej w la tach 1948–1949,
umiej sco wio no w tym sa mym lo ka lu co kan ce la rię taj ną, tj. w za kra to wa nej izbie, od -
dzie lo nej obi ty mi bla chą drzwia mi, na trze cim pię trze te go bu dyn ku4 7.

Wzór A Wzór B

WOJ SKO POL SKIE
Woj sko wy Sąd Okrę gu

Po znań skie go
Nr 05/46

9 stycz nia 1946 r. 

(orzeł)
WOJ SKO POL SKIE

Okrę go wy Sąd Woj sko wy nr 3
w Po zna niu

Nr 05/46
9 stycz nia 1946 r. 
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39 AIPN Rz, 122/12, k. 75.
40 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 15.
41 Ibi dem, k. 14–15; AIPN, 827/3003, WSO III, Tecz ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 60, 65.
42 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 3.
43 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 23.
44 Ibi dem, k. 79.
45 AIPN Po, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 58.
46 AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje woj sko wych są dów i pro ku ra tur,

k. 434, 436v.
47 Ibi dem, k. 208; AMON, 161/91/3644, DSS MON, Tecz ka nr 0013/49, In spek cje woj sko wych

sądów, k. 103.
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Sąd przez ca ły okres ist nie nia znaj do wał się na za opa trze niu Do wódz twa Okrę gu Woj -
sko we go nr III w Po zna niu. Ozna cza ło to, że wszel kie spra wy zwią za ne z wy ży wie niem,
umun du ro wa niem, uzbro je niem, wy pła ta mi środ ków pie nięż nych dla świad ków, bieg -
łych, tłu ma czy i pra cow ni ków cy wil nych, do star cza niem ma szyn do pi sa nia, przy bo rów
kan ce la ryj nych, opa łu, a tak że z eks plo ata cją bu dyn ku, za ła twia no w po szcze gól nych
wy dzia łach DOW. Spra wa mi ad mi ni stra cyj no -go spo dar czy mi ze stro ny są du zaj mo wał
się ko men dant są du, ale od koń ca 1946 r. większość je go funk cji prze jął kie row nik se -
kre ta ria tu48.

Pierw szą spra wę kar ną za re je stro wa no w re per to rium są do wym w dniu 27 mar ca
1945 r., a pierw sze roz pra wy prze pro wa dza no w wię zie niu kar no -śled czym w Po zna -
niu49. Pó źniej – po wy po sa że niu sa li roz praw w nie zbęd ne me ble i opo rzą dze nie – roz -
pra wy od by wa ły się w sie dzi bie są du. Pierw szy wy rok za padł 29 mar ca 1945 r.50

W ma ju 1945 r. za czę to za kła dać część te czek przed mio to wych, m.in. za wie ra ją cych
ko re spon den cję ogól ną są du51. Po cząt ko wo pi sma wcho dzą ce w ob ręb te czek rze czo -
wych prze cho wy wa no w se gre ga to rach, o czym świad czą śla dy otwo rów za cho wa ne
na oca la łej do ku men ta cji. Na stęp nie w 1955 r. tecz ki zo sta ły zszy te i za la ko wa ne przez
pra cow ni ków Są du Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go52. 

Na te mat kan ce la rii in sty tu cji nie wie le moż na po wie dzieć, gdyż za cho wa ły się tyl ko
nie któ re tecz ki ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze, i to tyl ko z po cząt ko we go okre su dzia ła -
nia są du. Wia do mo, że obo wią zy wał dzien ni ko wy sys tem kan ce la ryj ny, dla któ re go pro -
wa dzo no osob ne dzien ni ki dla pism wcho dzą cych i wy cho dzą cych, a także osob ne dla
pism jaw nych oraz „taj nych i ściśle taj nych”53. Obieg do ku men tów nie jaw nych oraz kan -
ce la rię taj ną pro wa dzo no zgod nie z Roz ka zem nr 0142 z 9 lip ca 1945 r. Wcześniej
obowią zu ją cy Okól nik nr 0218/44 nie był w są dzie do koń ca prze strze ga ny. 
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48 AIPN, 827/3007, WSO III, Tecz ka nr 013/45, Spra woz da nia Woj sko we go Są du Okrę go we go,
k. 29; AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, Roz kaz nr 35
z 1 IX 1945 r., k. 35; AIPN Rz, 122/12, WSR w Rze szo wie, Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów
i pro ku ra tur woj sko wych. Część I. Biurowość w spra wach kar nych, § 4–11.

49 AIPN, 827/3026, WSO III, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca, k. 41.
50 AIPN 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 183.
51 AIPN, 827/3026, WSO III, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca; AIPN,

827/3025, WSO III, Tecz ka nr 9/II/45, Ko re spon den cja wy cho dzą ca.
52 Śla dy wi docz ne w: AIPN, 827/2989, Tecz ka nr 01/45, Roz ka zy Na czel ne go Do wódz twa;

AIPN, 827/3026, Tecz ka nr 10/45, Ko re spon den cja ogól na przy cho dzą ca; AIPN, 827/3025, Tecz ka
nr 9/II/45, Ko re spon den cja wy cho dzą ca; AIPN, 827/3021, Tecz ka bez nr. (spra wy róż ne);
AIPN, 827/3005, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja ofi ce rów WP i pod ofi ce rów; AIPN, 827/3002, Tecz ka
nr 06/V/45, Za rzą dze nia DOW; AIPN, 827/3001, Tecz ka nr 06/IV/45, Okól ni ki i za rzą dze nia DOW Po -
znań; AIPN, 827/3014, Tecz ka nr 020/45, Sąd Po lo wy 14. DP; AIPN, 827/3010, Tecz ka nr 015/45, Nad -
zór nad OSH; AIPN, 827/3027, Wy ro ki WS 14. DP; AIPN, 827/3013, Tecz ka nr 019/45, Sąd Po lo wy
5. DP; AIPN, 827/2992, Tecz ka nr 02/45, Roz ka zy Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go; AIPN, 827/2998,
Tecz ka nr 06/II/45, Za rzą dze nia Na czel ne go Do wódz twa; AIPN Po, 402/2, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja
per so nal na WSO.

53 AMON, 161/91/3644, DSS MON, Tecz ka nr 0013/49, In spek cje są dów woj sko wych, k. 103v.
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Wzór dzien ni ka ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej wy cho dzą cej

Wzór dzien ni ka ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej wpły wa ją cej

Z kon tro li prze pro wa dzo nej w są dzie 20 kwiet nia 1945 r. wy ni ka, że pi sma wcho dzą -
ce i wy cho dzą ce re je stro wa no w jed nym dzien ni ku, a księ gi są do we nie zo sta ły po nu -
me ro wa ne, prze szy te i opie czę to wa ne. Po nad to tecz ki przed mio to we po zba wio ne by ły
opi su spraw na po cząt ku, a część pism zo sta ła wszy ta nie pra wi dło wo. Do ku men ta cja taj -
na i ściśle taj na za miast w sej fie prze cho wy wa na by ła w że la znej skrzy ni54. Wszyst kie
uster ki na ka za no nie zwłocz nie usu nąć. Za ist nia łe nieprawidłowości wy ni ka ły z bra ku
znajomości obo wią zu ją ce go Roz ka zu nr 0142/45, któ re go sąd nie otrzy mał. Za rów no
w 1947 r., jak i w 1948 r. dla pism nie jaw nych za ło żo no dzie sięć te czek ak to wych55. 
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54 AIPN, 827/2992, WSO III, Tecz ka nr 02/45, Roz ka zy Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go, k. 4.
55 By ły to: Tecz ka nr 01 – roz ka zy, za rzą dze nia i okól ni ki MON; Tecz ka nr 02 – roz ka zy, pi sma,

okól ni ki i za rzą dze nia DSS MON; Tecz ka nr 3 – roz ka zy, pi sma, okól ni ki i za rzą dze nia NSW i NPW;
Tecz ka nr 04 – roz ka zy, okól ni ki, za rzą dze nia i pi sma DOW III; Tecz ka nr 05 – spra wy zwią za ne z OSH,
obroń ca mi woj sko wy mi i ław ni ka mi; Tecz ka nr 06 – spra woz da nia, ra por ty i pi sma są dów pod le głych
(w 1948 r. za wie ra ła spra woz da nia i ra por ty WSG w Ło dzi); Tecz ka nr 07 – ko re spon den cja wła sna, wy -
cho dzą ca; Tecz ka nr 08 – ko re spon den cja ogól na, wpły wa ją ca (w 1947 r. za wie ra ła spra woz da nia i ra -
por ty z Są du 4. DP); Tecz ka nr 09 – roz ka zy i za rzą dze nia spe cjal ne (w 1947 r. za wie ra ła spra woz da nia
i ra por ty z Są du 5. DP); Tecz ka nr 0010 – ko re spon den cja ściśle taj na (za ło żo na w 1948 r.).
AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje są dów woj sko wych i pro ku ra tur, 
k. 209–210; AMON, 161/91/3644, DSS MON, Tecz ka nr 0013/49, In spek cje są dów woj sko wych, k. 103v.
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Pe wien ob raz na jed nost ki kan ce la ryj ne da je pro to kół spo rzą dzo ny 17 czerw ca 1946 r.
w WSO w Po zna niu w cza sie prze ka za nia agend sze fa są du przez ppłk. dr. Sta ni sła wa
Drzy ma łę mjr. Fran cisz ko wi Sze liń skie mu56. Do ku ment wy mie nia nie tyl ko książ ki i wy -
ka zy są do we pro wa dzo ne w pla ców ce, lecz tak że pie czę cie oraz po moc ni cze urzą dze nia
ewi den cyj ne, w tym te nie re je stro wa ne, a więc ma ją ce cha rak ter ma ni pu la cyj ny. Na jego
pod sta wie mo że my do ko nać ana li zy za rów no do ku men ta cji ad mi ni stra cyj no -go spo dar -
czej, jak i mie nia ru cho me go znaj du ją ce go się na sta nie są du tuż po woj nie57. Po rów nu -
jąc tę li stę z in wen ta rzem spo rzą dzo nym w wy ni ku Roz ka zu DOW nr 6/45
z 18 ma ja 1945 r. (stan na dzień 28 ma ja), mo że my za uwa żyć, że w po sia da niu są du pier -
wot nie znaj do wa ło się du żo wię cej me bli i krze seł, któ re częściowo za go spo da ro wa no
do kwa ter dla pra cow ni ków WSO za miesz ka łych w bu dyn ku są do wym przy ul. Wy spiań -
skie go 258. In ne sprzę ty, ta kie jak dwie ma szy ny do pi sa nia59 i sto lik, prze ka za no naj -
praw do po dob niej do no wo utwo rzo ne go WSR w Po zna niu6 0.

WSO nr III w Po zna niu pro wa dził nie zwy kle ak tyw ną działalność kul tu ral no -
-oświatową w mieście. Sę dzio wie na le że li do Zrze sze nia Praw ni ków De mo kra tów Okrę -
gu Po znań skie go, a tak że Ko ła To wa rzy stwa Przy ja źni Pol sko -Ra dziec kiej. Ka dra
woj sko wa i pra cow ni cy cy wil ni zrze sze ni by li tak że w Ko le Pra cy So cjal nej. Od po cząt -
ku ist nie nia in sty tu cji pre zes oraz po zo sta li sę dzio wie pi sa li ar ty ku ły do lo kal nej pra sy
i „Woj sko we go Prze glą du Praw ni cze go”, m.in. na te mat właściwości są dów woj sko wych
wzglę dem cy wi li lub funk cjo no wa nia ofi cer skich są dów ho no ro wych. Or ga ni zo wa no
rów nież wy ciecz ki dzien ni kar skie (np. 7 lip ca 1946 r. do Lu dwi ko wa i Ża bi ko wa)61.

W spra woz da niach są du uwi dacz nia się du ży na cisk ka dry na działalność pro fi lak -
tycz no -za po bie gaw czą pro wa dzo ną po przez pro ce sy po ka zo we, pra cę wy cho waw czą
i po ga dan ki dla żoł nie rzy z jed no stek woj sko wych, w któ rych od no to wa no zwięk szo ny

Wojskowy Sąd Okręgowy nr III w Poznaniu (1945–1949)...
A

R
C

H
IW

U
M

143

56 Prze ka za nie od by ło się na pod sta wie pi sma DSS MON z 13 VI 1946 r. AIPN Po, 402/2, WSO III,
Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 116. W 1945 r. sąd w świe tli cy miał rów nież pia ni no.
Zob. AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 184, 195. In wen tarz są do wy znaj du je
się rów nież w Wy ka zie sta nu za opa trze nia w sprzęt kwa te run ko wy Woj sko we go Są du Okrę go we go w Po -
zna niu, stan na 1 września 1946 r. Zob.: AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO,
t. 1, k. 166–168. Z po wyż sze go wy ka zu jed no znacz nie wy ni ka, że 90 proc. wy po sa że nia za księ go wa no
ja ko zdo bycz wo jen ną, a je dy nie nie wiel ką ilość me bli (dwa ło ża że la zne, szaf ka noc na, sto lik noc ny,
trzy sto ły, osiem krze seł, ko zet ka, sza fa i pięć dzie siąt ża ró wek) otrzy ma no z Wy dzia łu Bu dow la no -Re -
mon to we go i Za kwa te ro wa nia Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr III. Zob. sze rzej o sprzę cie kwa te -
run ko wym: AIPN, 807/13, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 2, k. 82–84, 86–88.

57 AIPN Po, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO, k. 116.
58 AIPN, 827/3003, WSO III w Po zna niu, Tecz ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 44.
59 Sąd w 1945 r. miał ma szy ny do pi sa nia na stę pu ją cych ma rek: Re in me tall, Ide al -Na umann, Un -

der wo od, Mer ce des. Zob. AIPN, 827/3021, WSO III w Po zna niu, Ko pie ko re spon den cji zwy kłej z 1945 r.,
k. 14.

60 Na le ży zwró cić uwa gę, że ma szy ny do pi sa nia na po cząt ku lat czter dzie stych, pięć dzie sią tych
i sześćdziesiątych sta no wi ły dla są dów na praw dę wartościowy sprzęt. By ły one tak istot ne, że fakt po -
zy ska nia jed nej ma szy ny za miesz cza no na wet w książ kach roz ka zów dzien nych, w któ rych od no to wy -
wa no tyl ko naj waż niej sze wy da rze nia w ży ciu co dzien nym są du. AZ WSG we Wro cła wiu, SŚOW, Księ ga
roz ka zów dzien nych (wg opi su 016/53), Roz kaz nr 66, k. 15. Zob. po le ce nie służ bo we sze fa DSS MON
na ka zu ją ce ma szy ny do pi sa nia uzy ska ne na dro dze prze pad ku na rzecz Skar bu Pań stwa prze ka zać m.in.
do DSS MON i pro ku ra tu ry 15. DP. AIPN Bi, 172/52, WSR w Bia łym sto ku, Tecz ka nr 21 (wg opi -
su 21/47), Pi sma róż ne, k. 389, 507.

61 AIPN, 807/134, NSW, Tecz ka nr 0013/46, Spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne, k. 18; AIPN,
807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 3.
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od se tek przestępczości62. Nie któ re roz pra wy by ły trans mi to wa ne za po mo cą ra dio węzłów,
a w lo kal nej pra sie za miesz cza no not ki na te mat wy ro ków, np. w „Gło sie Wiel ko pol -
skim” i „Or le Bia łym” – or ga nie pra so wym po znań skie go DOW. Po wszech ną prak ty ką
by ło pu bli ko wa nie orze czeń w roz ka zach dzien nych Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go,
a tak że roz wie sza nie pla ka tów w miej scach pu blicz nych i re jo nach dzia łań zbroj ne go
pod zie mia63. Część sę dziów, jak np. por. Jan Za bo row ski, pro wa dzi ła za ję cia na kur sie
dla pod ofi ce rów MO w Po zna niu oraz cykl wy kła dów dla żoł nie rzy na te mat ko dek su
kar ne go Woj ska Pol skie go64. Na le ży do dać, że od po cząt ku 1948 r. dla pra cow ni ków sądu
wpro wa dzo no na ukę ję zy ka ro syj skie go65. 

Po dział czynności w Woj sko wym Są dzie Okrę go wym w Po zna niu wy glą dał na stę -
pu ją co: 

a) pre zes – peł nił nad zór nad działalnością są du, spra wa mi per so nal ny mi pra cow ni -
ków, de kre to wał i pod pi sy wał ko re spon den cję, prze wod ni czył na po sie dze niach nie jaw -
nych i roz pra wach, zaj mo wał się kwe stia mi zwią za ny mi z ochro ną są du i przyj mo wa niem
pe ten tów, wy zna czał prze wod ni czą cych na se sje są do we i przy dzie lał sę dziów do me ry -
to rycz ne go za ła twia nia spraw, wy da wał opi nie do próśb o uła ska wie nie;

b) wi ce pre zes – za stę po wał pre ze sa, re fe ro wał spra wy zwią za ne z za gad nie nia mi fi -
nan so wy mi, wy ży wie niem, umun du ro wa niem, uzbro je niem, za kwa te ro wa niem i wy po -
sa że niem we wszel kie go ro dza ju ma te ria ły i przy bo ry kan ce la ryj ne, spra wo wał
bezpośredni nad zór nad pra cą se kre ta ria tu, kon tro lo wał pro wa dze nie ksiąg i wy ka zów
są do wych, prze wod ni czył na roz pra wach są do wych (czę sto sam je roz pa try wał), miał
bezpośredni nad zór nad ko men dan tem są du i war tą przy dzie lo ną do ochro ny są du;

c) sę dzia – prze wod ni czył na se sjach są do wych i me ry to rycz nie roz po zna wał spra wy
kar ne, wy da wał nie zbęd ne za rzą dze nia w przed mio cie roz po zna wa nych spraw; każ dy
z ofi ce rów na sta no wi sku sę dzie go otrzy my wał do dat ko we obo wiąz ki, jak nad zór nad sa -
mo cho dem służ bo wym i szo fe ra mi, ma ga zy nem pod ręcz nym, bi blio te ką, po nad to zaj -
mo wał się kom ple to wa niem skła du ław ni ków na po szcze gól ne se sje; 

d) star szy se kre tarz – peł nił ogól ny nad zór nad se kre ta ria tem, prawidłowością
i terminowością wy sy ła nia akt i pism, spo rzą dzał od pi sy do ku men tów, wy ka zy oraz spra -
woz da nia okre so we, przy go to wy wał pro jek ty roz ka zów we wnętrz nych, przyj mo wał
i wyda wał ko re spon den cję mię dzy punk ta mi za trzy ma nia (se kre tarz sta ty sta – pre zes – re -
fe rent spra wy);

e) se kre tarz – pro to ko ło wał, spo rzą dzał kon cep ty i spraw dzał czy sto pi sy, przy go to -
wy wał od pi sy do ku men tów, pi sał na ma szy nie oraz łą czył pi sma w ak ta spra wy;

f) se kre tarz ma szy ni sta – spo rzą dzał pi sma na ma szy nie;
g) se kre tarz sta ty styk – re je stro wał do ku men ta cję w dzien ni ku po daw czym, wy sy łał

pi sma, li sty i pa kie ty, łą czył pi sma w od po wied nie tecz ki ak to we, pro wa dził księ gi, wy -
ka zy i sko ro wi dze są do we;

h) pi sarz – pro to ko ło wał, pi sał na ma szy nie, pod szy wał i spo rzą dzał wy ka zy do ku -
men tów w ak tach spra wy, ko per to wał li sty i pa kie ty;
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62 AIPN, 807/186, NSW, Tecz ka nr 0010/47, Spra woz da nia opi so we woj sko wych są dów, t. 1, k. 63v.
63 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 2v–3, 16.
64 Ibi dem, k. 3–3v.
65 AIPN, 807/186, NSW, Tecz ka nr 0010/47, Spra woz da nia opi so we woj sko wych są dów, t. 1, k. 67

i nn.
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i) ko men dant są du – pro wa dził nad zór nad ochro ną są du, wy ko ny wał za rzą dze nia
zwią za ne z go spo dar ką są du, utrzy ma niem, za opa trze niem i ad mi ni stra cją bu dyn ku in -
sty tu cji, nad zo ro wał war tow ni ków oraz pra cę goń ców i sprzą ta czek, spra wo wał kon tro -
lę nad bro nią służ bo wą;

j) szo fer – pro wa dził sa mo chód służ bo wy, do ra źnie po ma gał w szy ciu akt i wy sył ce
do ku men tów;

k) go niec – wy sy łał i do star czał ko re spon den cję i pa kie ty, sprzą tał w biu rach są do -
wych, pod szy wał do ku men ty pod nad zo rem se kre ta rzy6 6.

Obieg akt wy glą dał w ten spo sób, że po za re je stro wa niu spra wy w re per to rium ogól -
nym „O”, a od 1947 r. – „So” (ru bry ki od 1 do 6), z do ku men ta mi za po zna wał się
szef/pre zes są du, któ ry na stęp nie przy dzie lał ak ta sę dzie mu (od 1946 r. kan ce la rii sę -
dziow skiej). Se kre ta rze są do wi wzy wa li stro ny, pro ku ra to ra, świad ków i bie głych na roz -
pra wy, na któ rych też za zwy czaj pro to ko ło wa li. Wy ko ny wa li oni tak że wo kan dy oraz
wszel kie go ro dza ju pi sma zle co ne przez sę dzie go. Po wszech ne by ło wy ko rzy sta nie go -
to wych for mu la rzy są do wych. Ak ta po wy da niu orze cze nia (za zwy czaj w for mie wy ro -
ku), je że li nie prze sy ła no ich do NSW ze skar gą re wi zyj ną, kie ro wa no za pośrednictwem
kan ce la rii ogól nej (od no to wy wa no w niej spo sób za ła twie nia spra wy i prawomocność
wy ro ku) do pre ze sa są du, któ ry od ręcz nym pod pi sem na okład ce po twier dzał ich kon -
tro lę w try bie nad zo ru67. Na stęp nie na ak tach na no szo no da tę za koń cze nia po stę po wa -
nia (by ła ona rów no znacz na z da tą rocz ną wy da nia orze cze nia) i okres, po któ rym
do ku men ty na le ża ło znisz czyć. Po tych czynnościach zgod nie z da tą wpły wu do ar chi -
wum są do we go odnoto wy wa no w książ ce ar chi wal nej ko lej ny nu mer, a na grzbie cie
okład ki wpisywano licz bę z książ ki ar chi wal nej ła ma nej przez rok ka len da rzo wy,
przykłado wo „L.Arch. 323/45”68, lub przy kle ja no u gó ry lub do łu ko lo ro wą za kład kę za -
wie ra ją cą właściwą sy gna tu rę69. Po wejściu w ży cie Tym cza so we go re gu la mi nu urzę do -
wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych książ ka ar chi wal na prze sta ła od gry wać większe
zna cze nie i nie któ re są dy zre zy gno wa ły z jej pro wa dze nia. Prze pi sy bo wiem (§ 82 re gu -
la mi nu) mó wi ły o tym, że ak ta ukła da się rocz ni ka mi we dług ko lej nych nu me rów z re -
per to rium, co wy star cza ło w zupełności do od na le zie nia po szcze gól nych spraw
kar nych70. Nu mer sy gna tu ry z książ ki ar chi wal nej stra cił w tym przy pad ku ja kie kol wiek
zna cze nie. Po mi mo to in spek cje i lu stra cje prze pro wa dza ne w po szcze gól nych są dach
na ka zy wa ły jej zakła da nie.

Już wów czas zda wa no so bie spra wę, że ak ta spraw za koń czo nych wy ro kiem ska zu -
ją cym mu szą być ła two do stęp ne, zwłasz cza że nie jed no krot nie po wra ca no do nich
w związ ku z wy da niem ko lej nych de kre tów i ustaw amne styj nych, np. w przy pad ku
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66 AIPN, 827/3006, WSO III, Tecz ka nr 012/45, Roz ka zy we wnętrz ne WSO, Roz kaz nr 24
z 19 VII 1945 r., k. 26–28.

67 Ibi dem, Roz kaz nr 40 z 14 IX 1945 r., k. 42.
68 AIPN Po, 76/322, Ak ta spra wy prze ciw ko Bro ni sła wo wi Paw la ko wi, Ta de uszo wi Paw łow skie -

mu; AIPN, 402/2, WSO III, Tecz ka nr 08/46, Ewi den cja per so nal na WSO.
69 Śla dy ta kiej za kład ki wi docz ne są na nie któ rych ak tach, np. AIPN Po, 827/2987, WSO III, Ak ta

w spra wie Al fon sa Chrył ły, oskar żo ne go z art. 3 De kre tu Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go
z dnia 30 pa ździer ni ka 1944 r. o ochro nie pań stwa.

70 AIPN Rz, 122/12, WSR w Rze szo wie, k. 15. Za ło że nie to by ło na ty le prak tycz ne, że jest sto so -
wa ne w nie któ rych są dach woj sko wych po dzień dzi siej szy.
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zmniej sze nia za są dzo nej ka ry i wy da nia no we go po sta no wie nia71. Ar chi wa w są dach woj -
sko wych speł nia ły więc ro lę ar chi wum pod ręcz ne go, w któ rym gro ma dzo no do ku men ty
nie po trzeb ne już do bie żą ce go urzę do wa nia. Po mi mo wy da nia w 1946 r. prze pi sów
określających okres prze cho wy wa nia do ku men tów i tryb ich nisz cze nia, w prak ty ce nie
zdą żo no ich ni gdy za sto so wać. Ak ta gro ma dzo ne w ar chi wum są do wym nie le ża ły na -
wet pię ciu lat, gdy zo sta ły prze ka za ne w de po zyt do in nej pla ców ki, a co wię cej, w tym
cza sie zmie ni ły się tak że prze pi sy.

Wspo mnia ny Okól nik nr 010 z sierp nia 1945 r. na ka zy wał wszyst kim są dom woj sko -
wym za ło że nie i pro wa dze nie ar chi wum. Lo kal miał być od po wied nio za bez pie czo ny,
a ak ta do nie go prze ka zy wa ne mu sia ły być wpi sy wa ne do książ ki ar chi wal nej i ukła da -
ne od dziel nie dla każ de go rocz ni ka we dług ko lej ne go nu me ru. Po nad to za le ca no przy -
go to wa nie opi sów na re ga łach i sza fach, w któ rych skła do wa no do ku men ty. W ce lu
uła twie nia pra cy do książ ki ar chi wal nej, pro wa dzo nej w spo sób po dob ny do re per to rium
są do we go, mia no za ło żyć sko ro widz imien ny – zbior czy dla kil ku lat. Na le ża ło do nie -
go wpi sy wać wszyst kie oso by, któ rych ak ta prze ka zy wa no do ar chi wum. Do dat ko wo
w okól ni ku wspo mnia no, że ak ta o „zna cze niu hi sto rycz nym lub po li tycz nym” oraz akta
„któ re po zo sta ją w związ ku z wy pad ka mi wo jen ny mi”, mia ły zo stać opi sa ne w książ ce
ar chi wal nej, a na okład ce opa trzo ne ad no ta cją: „Dla Woj sko we go Biu ra Hi sto rycz ne go”.
W kon se kwen cji te go za pi su ma te ria ły znaj du ją ce się do tej po ry w ar chi wum Naj -
wyższego Są du Woj sko we go prze sła no z po wro tem do ich są dów ma cie rzy stych72. Okól -
nik wpro wa dził tak że za staw nik, na któ rym wpi sy wa no sy gna tu rę ar chi wal ną
wy po ży cza nych akt, da tę ich wy da nia, na zwi sko oso by wy po ży cza ją cej, oraz na czy je
po le ce nie wy ko na no po wyż sze czynności73.

Ak ta spraw kar nych na po cząt ku 1945 r. pro wa dzo ne by ły w spo sób nie jed no li ty,
moż na po wie dzieć do ra źny. Wo bec cią głe go bra ku obo wią zu ją cych dru ków ko rzy sta no
z wszel kich środ ków piśmienniczych i pa pie ro wych. Kar ty prze glą do we akt oraz okład -
ki spo rzą dza no na wet z pla ka tów. Po wszech na w uży ciu by ła tak że ma ku la tu ra po nie -
miec kich blan kie tach pism urzę do wych, któ rą wy ko rzy sty wa no nie kie dy do spo rzą dza nia
ak tów oskar że nia74. Pó źniej for mu la rze wy ko ny wa no w Dru kar ni Świętego Woj cie cha75

(część nich od stą pio no Woj sko we mu Są do wi 4. DP)76. Kosz ty mie sięcz ne go za po trze bo wa nia
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71 By ły to: De kret z dnia 2 sierp nia 1945 r. o amne stii (DzU, 1945, nr 28, poz. 172), De kret z dnia
22 września 1945 r. o prze dłu że niu nie któ rych ter mi nów prze wi dzia nych de kre tem o amne stii (DzU,
1945, nr 39, poz. 221), Usta wa z dnia 22 lu te go 1947 r. o amne stii (DzU, 1947, nr 20, poz. 78).

72 AIPN, 827/3009, WSO III, Tecz ka nr 015/45, Nad zór, k. 74 i nn. Wszyst kie są dy woj sko we prze -
sy ła ły ak ta do NSW, w któ rym w try bie nad zo ru ad mi ni stra cyj ne go i orzecz ni cze go prze glą da no ma te -
ria ły, a na stęp nie skła da no do ar chi wum NSW. Po nad to ar chi wum to prze ję ło tak że za koń czo ne ak ta
spraw kar nych są dów PSZ z Za rzą du Głów ne go Związ ku Pa trio tów Pol skich z ZSRR. Ak ta mia ły być
przy go to wa ne zgod nie z in struk cją dla są dów woj sko wych z 21 IX 1944 r. Zob. B. Dzię cioł, Są dy
wojskowe Pol ski Lu bel skiej li piec –gru dzień 1944, War sza wa 2001, s. 89.

73 AIPN, 827/2999, WSO III, Tecz ka nr 06/II/45, Okól ni ki i za rzą dze nia NSW, t. 2, s. 32–33;
AIPN, 827/3009, WSO III, Tecz ka nr 015/45, Nad zór, k. 74 i nn.

74 Na przy kład okład ka akt do ty czą cych Ka zi mie rza Ba na szew skie go, s. Mi cha ła, oskar żo ne go z art. 3
De kre tu z dnia 16 li sto pa da 1945 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy
pań stwa, zo sta ła wy ko na na na „Po li ze iak ten”. AIPN, 827/2988.

75 AIPN, 827/3005, WSO III, Tecz ka nr 08/45, Ewi den cja ofi ce rów i pod ofi ce rów, t. 2, k. 127.
76 AIPN, 827/3003, WSO III, Tecz ka nr 07/45, Spra wy go spo dar cze, k. 64.
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na ma te ria ły biu ro wo -kan ce la ryj ne kształ to wa ły się na po zio mie 1400–1500 zł77.
Od 1946 r. – na pod sta wie ana li zy akt in nych po znań skich są dów, a zwłasz cza spraw
prze ka za nych przez WSO do roz po zna nia WSR w Po zna niu – moż na za uwa żyć znacz ną
po pra wę jakości używanego pa pie ru i ogra ni cze nie sto so wa nia po nie miec kich blan kie -
tów. Co raz po wszech niej sze sta wa ło się ko rzy sta nie z ujed no li co nych wzo rów, np. w pro -
to ko łach ze znań świad ków.

Po cząt ko wo WSO w Po zna niu spra wo wał funk cję za rów no są du okrę go we go, jak
i są du gar ni zo no we go, tj. roz pa try wał wszyst kie spra wy z ob sza ru wła sne go dzia ła nia,
tak ofi ce rów, jak i zwy kłych sze re go wych. Stop nio wo roz bu do wy wa no je go kom pe ten -
cje. Roz ka zem spe cjal nym z 3 grud nia 1945 r. przy jed nost kach woj sko wych utwo rzo no
ofi cer skie są dy ho no ro we (od stop nia puł ku wzwyż) oraz ko le żeń skie są dy sze re go wych,
któ re ko le gial nie mia ły roz po zna wać i ka rać spra wy prze ciw ko dys cy pli nie i re pu ta cji
Woj ska Pol skie go, a nie bę dą ce prze stęp stwa mi. Nad zór nad ni mi po wie rzo no właśnie są -
dom okrę go wym78. WSO w Po zna niu od po ło wy 1946 r. prze pro wa dzał sys te ma tycz ne
kon tro le ofi cer skich są dów ho no ro wych w za kre sie wy da nych przez nie wy ro ków oraz
zaległości w orze ka niu79. Pro wa dzo no tak że po ga dan ki i re fe ra ty wyjaśniające cha rak ter
dzia ła nia OSH oraz tłu ma czo no kwe stie praw ne80.

Po nad to Okól ni kiem nr 031 Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go z 18 kwiet nia 1945 r.
woj sko we są dy okrę go we prze ję ły nad zór nad są da mi gar ni zo no wy mi znaj du ją cy mi się
na ob sza rze te ry to rial nym da ne go okrę gu woj sko we go81. WSO w Po zna niu spra wo wał
kon tro lę nad WSG w To ru niu i Ło dzi82 oraz – zgod nie z Okól ni kiem nr 18 Naj wyż sze go
Są du Woj sko we go z 4 pa ździer ni ka 1945 r.83 – nad są da mi woj sko wy mi: 4. DP w Ka li -
szu, 5. DP w Ostro wie i 14. DP w Byd gosz czy84. Nad zór obej mo wał nie tyl ko orzecz nic -
two, lecz tak że kwe stie ad mi ni stra cyj no -or ga ni za cyj ne. Są dy okrę go we mia ły rów nież
pra wo wy da wać – z po le ce nia wyż szych in stan cji (NSW, do wód cy OW) – za rzą dze nia
i okól ni ki, a tak że pro wa dzić dla nad zo ro wa nych są dów woj sko wych ar chi wum za ła -
twio nych spraw85. WSO nr III w Po zna niu w li sto pa dzie 1946 r. „utra cił” do zór nad Są -
dem 14. DP, by w to miej sce przejściowo prze jąć kon tro lę nad Są dem 10. DP. Osta tecz nie
do mar ca 1947 r. pod nad zo rem po znań skie go są du znaj do wa ły się je dy nie są dy 4. i 5. DP
oraz Sąd Gar ni zo no wy w Ło dzi (utwo rzo ny po roz wią za niu WSO nr VI w Ło dzi)86. 
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77 AIPN, 827/3024, WSO III, Tecz ka nr 9/45, Spra wy kar ne, k. 151.
78 AIPN, 827/3010, WSO III, Tecz ka nr 015A/45, Nad zór nad OSH, k. 10–13.
79 AIPN, 807/101, NSW, Tecz ka nr 0018/46, Spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne za VI–VII 1946 r.,

k. 72v; AMON, 161/91/3633, DSS MON, Tecz ka nr 0017/48, In spek cje woj sko wych są dów i pro ku ra -
tur, k. 438.

80 AIPN, 807/134, NSW, Tecz ka nr 0013/46, Spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne, k. 18.
81 A. We so łow ski, op. cit., s. 189.
82 AZ WSG we Wro cła wiu, Spis zdaw czo -od bior czy nr 4, poz. 4; AZ WSG we Wro cła wiu, Spi sy

akt prze ka za nych do ASS MON, Spis nr 209/58, poz. 292–293 (tecz ki nr 018/46 i 019/46).
83 AIPN, 827/2999, WSO III, Tecz ka nr 06/45, Okól ni ki i za rzą dze nia NSW, t. 2, k. 133. Zgod nie

z po wyż szym okól ni kiem woj sko we są dy okrę go we prze ję ły nad zór nad są da mi dy wi zji z ob sza ru swo -
je go dzia ła nia.

84 AZ WSG we Wro cła wiu, Spis zdawczo-odbiorczy nr 4/4, poz. 288–290.
85 AIPN, 878/7, NSW, Tecz ka nr 0015/45, Pi sma Od dzia łu Usta wo daw czo -Praw ne go, k. 216.
86 AIPN, 827/3012, Tecz ka nr 18/45, Sąd Po lo wy 4. DP; AIPN, 827/3015, WSO III, Tecz ka nr 021/45,

Mel dun ki o dys lo ka cji.
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Ob szar dzia ła nia WSO zmie niał się w zależności od te ry to rium pod le ga ją ce go Po -
znań skie mu Okrę go wi Woj sko we mu. W sierp niu 1945 r. POW obej mo wał wo je wódz twa
po znań skie i po mor skie, a tak że te ren na po łu dnie aż po Ny sę (w skład Po mor skie go
Okrę gu Woj sko wego wcho dzi ły wo je wódz twa gdań skie i szcze ciń skie)87. Pod ko niec
1945 r. WSO obej mo wał swoim za kre sem dzia ła nia gar ni zo ny: Po znań, Byd goszcz,
Chełm no, To ruń, Ino wro cław, Ka lisz i Go rzów Wiel ko pol ski88. Pó źniej po re or ga ni za cji
okrę gów woj sko wych w li sto pa dzie 1946 r. w skład Po znań skie go Okrę gu Woj sko we go
we szło te ry to rium Łódz kie go Okrę gu Woj sko we go nr VI bez wo je wódz twa kie lec kie go,
któ re przy pa dło Okrę go wi Woj sko we mu nr VII w Lu bli nie. Z ko lei spod kom pe ten cji
WSO nr III w Po zna niu od szedł ob szar wo je wódz twa po mor skie go z mia sta mi: Byd -
goszcz, Ino wro cław, To ruń, Wło cła wek, prze ję ty te raz przez WSO nr II, któ re go sie dzi -
bę prze nie sio no z Ko sza li na do Byd gosz czy. Wszyst kie te zmia ny spo wo do wa ły, że licz ba
żoł nie rzy pod le ga ją cych kom pe ten cjom WSO w Po zna niu ule gła zwięk sze niu z 33 000
do 41 000, a ob szar dzia ła nia są du się gał od Ny sy aż po Pi li cę, czy li – jak się skar żył
jego pre zes – ok. 400 km w li nii pro stej89.

Roz ka zem or ga ni za cyj nym sze fa DSS MON90 z 14 pa ździer ni ka 1946 r. po znań ski
WSO na po cząt ku grud nia 1946 r. prze ka zał WSO nr II w Byd gosz czy wszyst kie nie za -
ła twio ne spra wy osób oskar żo nych z jed no stek i in sty tu cji woj sko wych roz lo ko wa nych
na te ry to rium wo je wódz twa byd go skie go. Wy jąt kiem by ły kwe stie roz pa try wa ne przez
WSG w To ru niu, od da no je do za ła twie nia WSO nr II (WSG w To ru niu pod po rząd ko wa -
no WSO w Byd gosz czy). Zgod nie z punk tem III po wyż sze go roz ka zu Sąd Okrę gu Woj -
sko we go nr VI nie za ła twio ne spra wy z te re nu wo je wódz twa łódz kie go po wi nien
prze ka zać do WSO nr III w Po zna niu. Spra wy z te re nu gar ni zo nu Łódź miał na to miast
roz pa try wać sa mo dziel nie już ja ko WSG w Ło dzi (punkt IV roz ka zu), za leż ny służ bo wo
od WSO nr III w Po zna niu (punkt XIV). Prze nie sie niu pod le gać mia ły spra wy wraz z de -
po zy ta mi, w któ rych nie roz po czę to jesz cze roz praw. Wy ma ga no, aby ak ta by ły zszy te,
za opa trzo ne w kar ty prze glą do we i sfo lio wa ne. Prze su nię cie na le ża ło tak że od no to wać
w re per to rium są do wym (punk ty V–VI). W roz ka zie usta lo no tak że, że spra wy już za -
koń czo ne i prze ję te do ar chi wum WSO nr III wraz ze sko ro wi dza mi i in ny mi re je stra mi
z te re nu wo je wódz twa byd go skie go po zo sta ną na do tych cza so wym miej scu. Po dob nie
WSG w Ło dzi miał za cho wać ar chi wum (punkt VII) oraz ca ły in wen tarz (punkt XVI)
po WSO nr VI w Ło dzi. Po nad to łódz ki WSG aż do od wo ła nia po sia dał pra wo do roz po -
zna wa nia spraw przy pi sa nych do właściwości są dów okrę go wych (punkt VIII). Z wszyst -
kich czynności na le ża ło spo rzą dzić pro to ko ły za wie ra ją ce miej sce i da tę, imio na,
na zwi ska, stop nie służ bo we i pod pi sy osób do ko nu ją cych prze ka za nia oraz pie czę cie
urzę do we. Pro to ko ły spo rzą dza no w trzech eg zem pla rzach – po jed nym dla stron i dla
sze fa DSS MON. WSG w Ło dzi ze zwo lo no – do cza su otrzy ma nia no wych – na po słu -
gi wa nie się sta ry mi pie czę cia mi WSO nr VI w Ło dzi (punkt XVII)91.
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87 AIPN, 827/2990, WSO III, Tecz ka nr 01/45, Roz ka zy Na czel ne go DOW, t. 2, Wy ciąg z Roz ka zu
or ga ni za cyj ne go nr 0208/Org. z 22 VIII 1945 r., k. 128.

88 AIPN, 827/2995, WSO III, Tecz ka nr 3/45, Roz ka zy DOW Po znań, t. 2, k. 32.
89 AIPN, 807/12, WSO III, Tecz ka nr 009/46, Spra woz da nia WSO, t. 1, k. 194v.
90 Roz kaz wy ko ny wał roz ka zy na czel ne go do wód cy WP nr 00232 z 29 IX 1946 r. i nr 0168

z 8 X 1946 r.
91 AIPN Rz, 122/4, WSR w Rze szo wie, Tecz ka nr 002/46, Roz ka zy i okól ni ki pre ze sa NSW, k. 116–120.
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Roz kaz z pa ździer ni ka 1946 r. w zna czą cy spo sób zmie nił ob szar właściwości WSO
nr III w Po zna niu. Wraz z mo dy fi ka cją za kre su te ry to rial ne go nie do szło jed nak do ce sji
akt spraw za koń czo nych. Zde cy do wa no, że aby unik nąć roz bi ja nia za so bów ar chi wów
są dów, prze ka za niu pod le gać bę dą wy łącz nie spra wy bie żą ce. Moż na rzec, że był to
pierw szy kom pro mis w za sto so wa niu za sad przynależności te ry to rial nej i pro we nien cji.

Roz ka zem nr 04/47 z 7 mar ca 1947 r. szef DSS MON92 roz for mo wał m.in. są dy dy -
wi zyj ne, WSG w Mo dli nie i To ru niu oraz Wy dział Za miej sco wy w Ko sza li nie WSR
w Szcze ci nie93. Na pod sta wie punk tu III są dy 4. i 5. DP do 15 mar ca mia ły prze ka zać
do WSO nr III w Po zna niu ak ta, księ gi, do wo dy rze czo we i ca ły in wen tarz wła sny, z tym
że DSS MON za strzegł so bie pra wo roz po rzą dza nia nim.

Woj sko we są dy okrę go we nr III w Po zna niu i nr VII w Lu bli nie roz for mo wa no Rozka -
zem or ga ni za cyj nym nr 035/Org. Szta bu Ge ne ral ne go z 4 mar ca 1949 r. DSS MON
4 maja 1949 r. wy dał Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 05/49 określający tryb li kwi da cji obu
sądów oraz pro ce du rę prze ka za nia do ku men ta cji na stęp com praw nym. Zgod nie z punk -
tem III szef WSO nr III miał prze ka zać ak ta, księ gi, bi blio te kę, re gu la mi ny i in struk cje,
a tak że sprzęt biu ro wy i lo kal urzę do wy WSG w Po zna niu – za wy jąt kiem pie czę ci oraz
akt spraw nie za koń czo nych pro wa dzo nych prze ciw ko ofi ce rom. Z po wyż szych czynności
na le ża ło spo rzą dzić pro to ko ły zdaw czo -od bior cze, z któ rych je den eg zem plarz mia no
prze słać do DSS MON9 4. 

WSG (I) w Po zna niu95 spo rzą dził mel du nek o roz for mo wa niu są du okrę go we go,
a tak że spra woz da nie sta ty stycz ne z działalności WSO nr III w Po zna niu za 1949 r.96 We -
dług nie go sąd okrę go wy do 25 ma ja 1949 r. ska zał 125 osób spośród 180 oskar żo nych
w 88 spra wach kar nych97. W tym sa mym ro ku zli kwi do wa no tak że Wy dział Za miej sco -
wy Woj sko we go Są du PKP w Po zna niu.

Ka drę WSO nr III w Po zna niu roz dzie lo no mię dzy po zo sta łe są dy woj sko we. Sze fa
pla ców ki płk. Pio tra Pa rze niec kie go skie ro wa no do WSO nr II w Byd gosz czy, mjr. Zdzi -
sła wa Par ty kę do Są du Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni, por. Ka ro la Ra taj cza ka do WSR
w Olsz ty nie, por. Ada ma Po rzec kie go i por. Ada ma Pi skor skie go do no wo utwo rzo ne go
WSG w Wał czu, Mie czy sła wa Kie rer lin ga do WSR w War sza wie, na to miast za stęp cę
pre ze sa mjr. Ka zi mie rza Ta siem skie go, por. Bro ni sła wa Cem bru cha, por. An to nie go Choł -
dry cha, st. sierż. Ja re mę Wo źnia ka, plut. Ste fa na Mor gę, strz. Jac ka Ze no na i strz. Dio ni -
ze go Am bro zia ka wraz z pra cow ni ka mi cy wil ny mi Sta ni sła wem Roz miar kiem i Le onem
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92 Roz kaz do ty czył roz ka zów or ga ni za cyj nych na czel ne go do wód cy WP z 17 II 1947 r. i 26 II 1947 r.
93 AIPN Bi, 172/31, WSR w Bia łym sto ku, Tecz ka nr 09/47, Roz ka zy per so nal ne m.in. DSS MON

i NSW, k. 6–6v.
94 AMON, 161/91/3637, DSS MON, Roz ka zy, okól ni ki i za rzą dze nia, i roz ka zy ofi cer skie sze fa DSS

MON, k. 34–41v.
95 Ze wzglę du na dzia ła nie w Po zna niu w la tach 1949–2010 trzech woj sko wych są dów gar ni zo no -

wych po wo ły wa nych na pod sta wie in nych ak tów praw nych i funk cjo nu ją cych w opar ciu o in ne prze pi -
sy, a tak że nie bę dą cych bezpośrednio po so bie spad ko bier ca mi praw, w na wia sach okrą głych
zde cy do wa no się na określenie ich chro no lo gicz nej kolejności. WSG (I) dzia łał w la tach 1949–1953,
WSG (II) w la tach 1955–1974, WSG (III) dzia ła od 1996 r. do chwi li obec nej.

96 AMON, 161/91/3648, DSS MON, Tecz ka nr 0015/49, Pro to kół zdaw czo -od bior czy, t. 1, k. 223;
AIPN, 807/40, WSG (I) w Po zna niu, Tecz ka nr 004/50, Spra woz da nia Woj sko we go Są du Gar ni zo no -
wego w Po zna niu za re je stro wa ne przez WSG 17 I 1950 r. pod nr. 013/50, k. 25–29.

97 AIPN, 807/40, WSG (I) w Po zna niu, Tecz ka nr 004/50, Spra woz da nia Woj sko we go Są du Gar ni -
zo no we go w Po zna niu, k. 25.
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Ko ryt kow skim – prze nie sio no do WSG (I) w Po zna niu. Ja ni na Du dziak zo sta ła zwol nio -
na, a Ha li na Pe te lic ka zna la zła za trud nie nie w WSO nr IV we Wro cła wiu98.

Lu kę po WSO nr III w Po zna niu pla no wa no wy peł nić przez utwo rze nie w Po zna niu
woj sko we go są du gar ni zo no we go – zgod nie z pro po zy cją DSS MON za war tą w kon -
spek cie prze sła nym 4 kwiet nia 1949 r. do sze fa Szta bu Ge ne ral ne go WP do ty czą cym re -
or ga ni za cji struk tu ry są dow nic twa woj sko we go99.

Całość do ku men ta cji łącz nie z ar chi wum są do wym i ak ta mi prze ję ty mi po są dach
dywi zji i ofi cer skich są dach ho no ro wych, nad któ ry mi nad zór spra wo wał WSO
nr III w Po zna niu, zo sta ła prze ka za na naj pierw WSG (I) w Po zna niu, a pó źniej w 1953 r.
do WSO nr IV we Wro cła wiu, któ ry od 1954 r. za czął uży wać na zwy: „Sąd Ślą skie go
Okrę gu Woj sko we go”. Sąd ŚOW prze jął po nad to ak ta po WSO nr VI i WSG w Ło dzi100. 

Rys. 1. Dro gi ar chi wi za cji akt WSO nr III w Po zna niu

Źró dło: opra co wa nie wła sne.

Wraz z utwo rze niem WSO nr III w Po zna niu pod po rząd ko wa no mu są dy dy wi zyj ne
dzia ła ją ce przy jed nost kach woj sko wych ob ję tych właściwością te ry to rial ną są du okrę -
go we go. Roz ka zem nr 04/47 z 7 mar ca 1947 r. szef DSS MON roz for mo wał część są -
dów woj sko wych, w wy ni ku cze go po znań ski WSO otrzy mał ak ta są dów 4. i 5. DP101.
Do ku men ty prze ka za no na pod sta wie spi sów zdaw czo -od bior czych, któ re nie ste ty się
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98 Ibi dem, k. 29.
99 AMON, 160/91/3638, DSS MON, Tecz ka nr 005/49, Spra wy or ga ni za cyj no -eta to we, bu dże to we,

k. 82.
100 Ibi dem.
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nie za cho wa ły. Z ko lei z chwi lą li kwi da cji WSO nr III w Po zna niu wszyst kie ak ta tej in -
sty tu cji ra zem z ma te ria ła mi są dów 4. i 5. DP prze ka za no w 1949 r. do WSG (I) w Po -
zna niu. Pó źniej po znań ski sąd, któ ry pod le gał bezpośrednio pod WSO nr IV, prze ka zał
je są do wi wro cław skie mu. Ak ta kil ku nie za koń czo nych spraw kar nych WSO nr III w Po -
zna niu Sąd Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go prze ka zał w 1955 r. do Są du Wo je wódz kie go
w Po zna niu zgod nie z no wą właściwością usta no wio ną przez Usta wę z dnia 5 kwiet -
nia 1955 r. o prze ka za niu są dom po wszech nym do tych cza so wej właściwości są dów woj -
sko wych w spra wach kar nych osób cy wil nych, funk cjo na riu szy or ga nów bez pie czeń stwa
pu blicz ne go, Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Wię zien nej (DzU, 1955, nr 15, poz. 83)102.

Rys. 2. Dro gi ar chi wi za cji akt WSO nr III w Po zna niu

Źró dło: opra co wa nie wła sne.

Dnia 10 czerw ca 1955 r. szef Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go wy dał Za rzą dze nie
nr 06/55, na ka zu jąc wszyst kim są dom woj sko wym przy go to wać i zdać za koń czo ne ak ta
spraw kar nych oraz do ku men ty ad mi ni stra cyj ne za la ta 1943–1945, a w szczególności
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101 AIPN Bi, 172/31, Roz ka zy per so nal ne DSS MON i NSW i in ne roz ka zy, k. 6–6v.
102 By ły to ak ta spraw: So 306/45, So 645/45, So 84/46, So 470/46, So 323/46. Zob. AZ WSG 

we Wro cła wiu, Spis zdawczo-odbiorczy nr 4/3, k. 181.

1945–1996)

SN)
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spra woz da nia, roz ka zy i wszel ką ko re spon den cję jaw ną i nie jaw ną, bez uprzed nie go bra -
ko wa nia. Efek tem te go by ło po dzie le nie re gi stra tur są do wych. Sąd ŚOW spi sa mi
nr 326/55, 422/56 i 1227/66 prze ka zał wszyst kie ak ta WSO nr III w Po zna niu z 1945 r.
do CAW, za wy jąt kiem re per to riów, któ re by ły po trzeb ne do bie żą ce go funk cjo no wa nia
in sty tu cji, a tak że akt in nych są dów – w tym 4. i 5. DP103. Na to miast do ku men ty
z lat 1946–1949 po zo sta ły w sie dzi bie Są du ŚOW. Zda no je do pie ro w la tach 1956–1962104

do Ar chi wum Służ by Sprawiedliwości MON, gdzie w 1976 r. zo sta ły częściowo wy bra -
ko wa ne105. Ko lej ną par tię do ku men tów znisz czo no w 1985 r. bez uzy ska nia uprzed nie -
go ze zwo le nia106. ASS MON funk cjo no wa ło od 1956 r. do 1962 r. przy Za rzą dzie
Są dow nic twa Woj sko we go, a od 1962 r. do 1991 r., tj. do chwi li roz for mo wa nia, przy
Izbie Woj sko wej Są du Naj wyż sze go. 

Ak ta, któ re unik nę ły znisz cze nia w Ar chi wum Służ by Sprawiedliwości MON, prze -
ka za no z chwi lą je go li kwi da cji do Ar chi wum Wojsk Lą do wych Fi lia nr 2 CAW we Wroc -
ła wiu. Stąd zo sta ły częściowo prze ję te przez Od dzia ło we Biu ro Udo stęp nia nia
i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w Po zna niu107. Rów nież do ku men ty prze ka za ne
do Sądu Wo je wódz kie go tra fi ły osta tecz nie do Od dzia łu IPN w Po zna niu108. Z ko lei mate -
ria ły znaj du ją ce się w po sia da niu CAW w 2002 r. zo sta ły prze nie sio ne do Biu ra Udo stęp -
nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w War sza wie109.

W 2011 r. WSG (III) w Po zna niu otrzy mał od WSG we Wro cła wiu re per to ria i sko -
ro wi dze „O”, „So”, „Sg” i „Sk” po zo sta łe po WSG (I) w Po zna niu, WSO nr III w Po zna -
niu i Są dzie JW 5796 w Po zna niu110.
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103 Prze ka za no m.in. ak ta a) Są du I Kor pu su PSZ, 1. Ar mii WP, WSO nr IV, WSO nr III, WSO
nr V, I Kor pu su Pan cer ne go, 2. DArt., 1., 4., 5., 10., 11. i 13. DP, WSG w Ka to wi cach i Kiel cach 
(AZ WSG we Wro cła wiu, Ewi den cja, Spis zdawczo-odbiorczy nr 4/1–4; b) spraw są do wych WSO
nr III w Pozna niu (Spis akt prze ka za nych przez Sąd ŚOW do CAW nr 326/55, poz. 2372–3108,
2971–2971a, 3029, 422/56 oraz spis nr 1227/66, poz. 3–5); c) do ku men ta cję ad mi ni stra cyj no -go spo -
darczą WSO nr III w Po zna niu (Spis akt prze ka za nych przez Sąd ŚOW do CAW nr 326/55, 
poz. 3113–3151,1704).

104 AZ WSG (III) w Po zna niu, znak spra wy: WSG -III -0021-2/12; AZ WSG we Wro cła wiu, Spis
zdawczo-odbiorczy nr 4/1–4. Ak ta WSO nr III w Po zna niu prze ka za ne do ASS MON spi sem akt nr 38/56,
poz. 1–1016, 1019–1404; nr 374/58, poz. 1719, 1793–1798; nr 399/60, poz. 3–5; nr 439/62, poz. 1 
oraz do ku men ta cja WSO nr III w Po zna niu (Spi sy akt prze ka za nych do ASS MON nr 38/56, 
poz. 1017–1018, 1405–1406; nr 209/56, poz. 253–365; nr 373/58, poz. 497–548, 616, 667, 672–674).

105 AMON, 1026/90/60, ASS MON, Spis akt spraw są do wych wy dzie lo nych do znisz cze nia za zgo -
dą nr 1515/76, poz. 5801–6971; AMON, 1026/95/38–39, ASS MON, Spi sy do ku men ta cji wy dzie lo nej
do znisz cze nia za zgo da mi: nr 93/58, poz. 37–40; nr 134/60, poz. 113–140; nr 393/62, poz. 24–30;
nr 481/64, poz. 1388–1420, 2501–2522; AMON, 1026/95/58, ASS MON, Spi sy do ku men ta cji wy dzie -
lo nej do znisz cze nia za zgo dą nr 884/69, poz. 98–119, 2096–2098.

106 AMON, 1026/95/90, ASS MON, Spis akt znisz czo nych z 15 VIII 1985 r., poz. 11917,
11989–11994; AMON, 1026/95/92, Spis akt znisz czo nych z 15 VIII 1985 r., poz. 3022–3235,
6345–6346, 8160.

107 Ak ta spraw kar nych: AIPN Po, 403/3 (daw ne Ar chi wum Woj sko we w Oleśnicy, 6859/91/3),
Dokumen ta cja ad mi ni stra cyj na; AIPN Po, 402/1–2 (daw ne AW w Oleśnicy, 6859/91/1–2); AW
w Oleśnicy, 6856/91, poz. 4379–4383.

108 AIPN Po, 76, poz. 322–324, 326–329.
109 Spi sy akt prze ka za nych przez CAW do IPN w War sza wie: a) spra wy kar ne – AIPN, 810, poz. 4–5b;

AIPN, 816, poz. 3–5; AIPN, 827/2304–2988; b) do ku men ta cja ad mi ni stra cyj na – AIPN, 827, poz. 2989–3028.
110 AZ WSG (III) w Po zna niu, znak spra wy WSG -III -0021-2/12.

PA IPN 6_05_Karpinski:PA IPN 6  2013-12-19  14:08  Strona 152



Przy kład Woj sko we go Są du Okrę go we go nr III w Po zna niu po ka zu je pro ble my zwią -
za ne z roz pro sze niem re gi stra tur są dów woj sko wych z lat 1945–1955 i pro ce sem ich
archi wi zo wa nia. Ak ta są do we oraz ad mi ni stra cyj no -go spo dar cze zo sta ły za cho wa ne
(za wy jąt kiem ma te ria łów wy two rzo nych w 1945 r.) je dy nie we frag men ta rycz nym stop -
niu. Wspo mnia na do ku men ta cja nie zo sta ła osta tecz nie zar chi wi zo wa na w jed nym miej -
scu i do dzi siaj po zo sta je roz bi ta, choć już w ob rę bie tej sa mej in sty tu cji – w Od dzia le
IPN w Po zna niu i centrali w War sza wie. 

Po wyż szy ar ty kuł jest pró bą od two rze nia nie tyl ko lo sów tej do ku men ta cji, lecz tak -
że spo so bu funk cjo no wa nia kan ce la rii oraz zmian kom pe ten cji urzę du i ob sza ru ob ję te -
go je go właściwością. Jest to za tem w pew nym sen sie wstęp do in wen ta rza re al ne go,
któ re go opra co wa nie po win no zo stać po łą czo ne ze sca le niem akt w je den ze spół ar chi -
wal ny. Ko lej nym kro kiem by ło by prze ka za nie akt znaj du ją cych się w ar chi wum IPN
w War sza wie – zgod nie z za sa dą przynależności te ry to rial nej – do Od dzia łu IPN w Po -
zna niu, gdzie sześćdziesiąt osiem lat te mu po wstał i funk cjo no wał Woj sko wy Sąd Okrę -
go wy nr III.

Wojskowy Sąd Okręgowy nr III w Poznaniu (1945–1949)...
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Aneks

1946 czer wiec 17, Po znań – Pro to kół prze ka za nia agend sze fa Woj sko we go Są du
Okręgowe go w Po zna niu przez ppłk. dr. Sta ni sła wa Drzy ma łę mjr. Fran cisz ko wi Sze liń -
skie mu (frag ment)*

Część I

„A”. Re per to ria i księ gi spraw kar nych:
1. Re per to rium „O” za rok 1945 – za koń czo ne nr. 777.
2. Sko ro widz imien ny do te goż re per to rium.
3. Re per to rium „O” za rok 1946.
4. Sko ro widz imien ny do te goż re per to rium.
5. Ter mi narz roz praw.
6. Książ ka ar chi wal na [za rok] 1945.
7. Sko ro widz do książ ki ar chi wal nej z rok 1945.
8. Księ ga do wo dów rze czo wych od poz. 1 do 25.

„B”. Księ gi ko re spon den cji zwy kłej:
1. Dzien nik ko re spon den cji zwy kłej za rok 1946 „Wpływ”, ostat ni nr [pi sma] 443.
2. Dzien nik ko re spon den cji zwy kłej za rok 1946 „Wy cho dzą ca”, ostat ni nr [pi -

sma] 541.
3. Dzien nik [za rok] 1945 „Przy chód”, ostat ni nr [pi sma] 132.
4. Dzien nik [za rok] 1945 „Wy cho dzą cy”, ostat ni nr [pi sma] 427.

„C”. Książ ki i za pi ski róż ne:
1. Książ ka do rę czeń ko re spon den cji zwy kłej.
2. Książ ka cho rych.
3. Książ ka dy żu rów.
4. Ewi den cja bro ni.
5. Od pi sy roz ka zów wy jaz du z[a] rok 1945.
6. Od pi sy roz ka zów wy jaz du z[a] rok 1946.
7. Ewi den cja po chwał, na gród i kar.
8. Sko ro widz do ewi den cji po chwał itd.
9. Re jestr ksią że czek ofi cer skich.

10. Re jestr ksią że czek żoł nier skich.
11. Ewi den cja wy da nych ksią że czek ofi cer skich.
12. Książ ka nad zwy czaj nych wy pad ków.
13. Okól nik nr 04 NSW z dnia 9 I 1945 [r.].
14. Dzien nik roz ka zów Mi ni ster stwa Obro ny Na ro do wej.
„D”. Kan ce la ria Taj na:
1. Dzien nik ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej „Wpływ” za rok 1945, za koń czo ny

[na piśmie] nr 01100.
2. Dzien nik ko re spon den cji taj nej i ściśle taj nej „Wy cho dzą cej” za r[ok] 1945, za -

koń czo ny [na piśmie] nr 0395.
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3. Księ ga za pi su przyj mo wa nych ściśle taj nych i taj nych prze sy łek.
4. Po kwi to wa nia nada nia pocz ty taj nej i ściśle taj nej ko re spon den cji za rok 1945.
5. Dzien nik dla za pi su wcho dzą cych ściśle taj nych i taj nych pism za rok 1946, za -

koń czo ny [na] nr. 355.
6. Dzien nik dla za pi su wy cho dzą cych ściśle taj nych i taj nych pism za rok 1946,

za koń czo ny [na] nr. 132.
7. Ewi den cja nisz cze nia taj nych ko pert za rok 1946, za koń czo na [na] poz. 227.
8. Dzien nik ma szy nist ki za rok 1945 i 1946, za koń czo ny [na] nr. 116.
9. Książ ka do rę czeń ko re spon den cji taj nej za rok 1946, za koń czo na [na] nr. (brak).

10. Po kwi to wa nie nada nia taj nej i ściśle taj nej pocz ty za rok 1946.
11. Tecz ki z ak ta mi taj ny mi za rok 1945 i 1946, we dług sta nu dzien ni ków i opi sów

taj nych w tecz kach.

[Część II. Tecz ki ad mi ni stra cyj ne]
Rok 1945 – tecz ki nr 1 w 3 to mach, nr 2, nr 3 w 3 to mach, nr 4, nr 5,

nr 6/I, II, III, IV, V, nr 7, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, II [!], nr 16, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21.
Rok 1946 – tecz ki nr 1, [nr] 2, [nr] 3, [nr] 4, [nr] 5, [nr] 6, [nr] 7, [nr] 8, [nr] 9, [nr] 10,

[nr] 11, [nr] 12, [nr] 13, [nr] 14, [nr] 15, [nr] 16, [nr] 17.
Dru ki ści słe go za ra cho wa nia.
1. Zle ce nia ko le jo we:
– AB 51599 [do] AB 51600,
– AC 51599 do AC 51600.
2. Księ ga kon tro li wy da nych zle ceń.

[Część III]. Do wo dy rze czo we

Księ ga prze cho wy wa nych przed mio tów za koń czo na [na] poz. 25. (bez do wo dów).
[1.] Ak ta spraw kar nych:
a) Spra wy z[a] rok 1945 we dle sta nu re per to rium O/1945.
b) Spra wy z[a] rok 1946 we dle sta nu re per to rium O/1946, z wy ka zem osiem na stu

spraw kar nych do za ła twie nia, a to nr.: O 811/46, [O] 814/46, [O] 827/46, [O] 826/46,
[O] 813/46, [O] 802/46, [O] 807/46, [O] 799/46, [O] 804/46, [O] 825/46, [O] 823/46,
[O] 824/46, [O] 808/46, [O] 806/46, [O] 818/46, [O] 800/46, [O] 803/46, [O] 828/46.

c) 4 to my od pi sów wy ro ków z[a] rok 1945.
d) 3 to my od pi sów wy ro ków z[a] rok 1946.
[2.] Ak ta ko re spon den cji zwy kłej:
a) ko re spon den cja z[a] rok 1945 we dle dzien ni ka ko resp[on den cji] zwy kłej za 1945 r.

w 3 to mach,
b) ko re spon den cja z[a] rok 1946 we dle dzien ni ka ko resp[on den cji] zwy kłej za 1946 r.

w 15 sko ro szy tach.
[3.] Róż ne:
a) pie częć okrą gła z go dłem (gu mo wa),
b) pie częć okrą gła do pa kie tów (gu mo wa),
c) [pie częć] do pa kie tów (me ta lo wa),
d) [pie częć] po dłuż na z na zwą są du (gu mo wa),
e) [pie częć] wpły wu (gu mo wa),
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f) [pie częć] z klau zu lą prawomocności (gu mo wa),
g) [pie częć] za zgodność od pi su (gu mo wa),
h) [pie częć] wy sta wio no kar tę kar ną,
i) [pie częć] opła ta kre dy to wa,
j) [pie częć] woj sko we – bez płat ne,
k) [pie częć] ak ta w try bie nad zo ru prze gląd nię to,
l) [pie częć] taj ne lit. „A”.

[Część IV]. In wen tarz są do wy

1. 1 że la zna sza fa na taj ne ak ta z 2 klu cza mi.
2. [1] ma ły re gał na ak ta.
3. 1 ze gar wi szą cy elek trycz ny.
4. 1 ma ły sto lik pod ak ta.
5. 2 fo te li ki gię te ta pi ce ro wa ne.
6. 1 biur ko szkla ne.
7. 1 biur ko ame ry kań skie.
8. 1 krze sło skó rą obi te.
9. 1 wie szak.

10. 1 sza fa ame ry kań ska.
11. 1 po wie lacz „Ce cha”.
12. 1 szaf ka z 8 szu fla da mi.
13. 1 sza fa dwu skrzy dło wa na ak ta.
14. 1 lam pa biu ro wa sto ją ca.
15. 1 go dło oszklo ne w ra mach.
16. 2 ma py ścien ne wo je wódz twa po znań skie go.
17. 1 bi blio te ka.
18. 2 ta bo re ty ta pi ce ro wa ne.
19. 3 krze sła ta pi ce ro wa ne.
20. 1 biur ko rze źbio ne.
21. 1 kom plet ga bi ne to wy zło żo ny z 4 fo te li, 1 sto li ka kwa dra to we go (blat sza chow -

ni ca) i 2 skrzydł[owych] szaf[e]k.
22. 1 fo tel plu szo wy.
23. 1 dy wan na pod ło dze.
24. 1 ze gar drew nia ny ścien ny.
25. 1 lam pa elek trycz na z aba żu rem pap[ie ro wym].
26. 1 sto jak ozdob ny pod kwia ty.
27. 1 go dło oszklo ne w ra mach.
28. 1 biur ko an tycz ne.
29. 1 wie szak.
30. 2 sto li ki pod ma szy nę.
31. 2 biur ka zwy kłe.
32. 1 ma szy na do pi sa nia [mar ki] Mer ce des.
33. 1 [ma szy na do pi sa nia mar ki] Rhe in me tall.
34. 4 gię te fo te le.
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[Po nad to:]
1. Krze sło.
2. Stół owal ny na 1 no dze for ni ro wa ny.
3. Kom plet ga bi ne to wy zło żo ny z 1 ka nap ki i 4 fo te li ków z opar ciem.
4. Sto lik okrą gły ze szkla nym bla tem na 3 no gach.
5. Fo te li ki z opar ciem.
6. Łóż ko z siat ką bez ma te ra ców.
7. Sza fa ku chen na, bia ło la kie ro wa na, znisz czo na.

Źró dło: AIPN Po, 402/2, k. 116–117, mps.
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