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Teresa Pogorzelska 

Wojskowy Sąd Rejonowy
w Białymstoku 1946–1955. 

Organizacja, 
funkcjonowanie kancelarii 

i archiwizacja dokumentacji*

War ty ku le omó wio no dzie je Woj sko we go Są du Re jo no we go w Bia łym sto ku, do ko -
na no re kon struk cji or ga ni za cji i funk cjo no wa nia je go kan ce la rii oraz za pre zen to -
wa no pro ces ar chi wi za cji wy two rzo nych ma te ria łó w1. Wpraw dzie okres dzia łal -

no ści są du obej mu je la ta 1946–1955, to jed nak ko niecz ność przed sta wie nia zło żo ne go
pro ce su ar chi wi za cji spo wo do wa ła wy dłu że nie ram cza so wych pra cy do 2003 r. 

Pra ca zo sta ła po dzie lo na na czte ry czę ści. W pierw szej scha rak te ry zo wa no pod sta wo we
ak ty praw ne re gu lu ją ce funk cjo no wa nie są dow nic twa woj sko we go po II woj nie świa to wej.
W dru giej opi sa no dzia łal ność są du oraz pro ble my, z ja ki mi bo ry ka li się pra cow ni cy
w pierw szych la tach je go ist nie nia. W trze ciej pod ję to pró bę od two rze nia pro ce su po wsta -
wa nia akt w kan ce la rii taj nej są du. W ostat niej czę ści omó wio no pro ces ar chi wi za cji oraz
scha rak te ry zo wa no ak ta WSR. 

Pod sta wę źró dło wą umoż li wia ją cą opra co wa nie te ma tu sta no wi ły ak ta ad mi ni stra cyj ne
Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go, prze kształ co ne go na stęp nie w Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy w Bia łym sto ku. Szcze gól nie po moc ne oka za ły się okól ni ki i za rzą dze nia wy da wa ne
przez Mi ni ster stwo Obro ny Na ro do wej, De par ta ment Służ by Spra wie dli wo ści MON,
Zarząd Są dow nic twa Woj sko we go MON oraz Naj wyż szy Sąd Woj sko wy, a tak że we wnętrz -
ne dzien ni ki roz ka zów pro wa dzo ne przez ko lej nych sze fów WSR. Istot ną część do ku men -
ta cji sta no wią ak ta per so nal ne pra cow ni ków są du, m.in. tecz ki przy jęć i zwol nień pra cow -
ni ków, cha rak te ry styk służ bo wych, od zna czeń, awan sów, urlo pów i na gród. 

W cią gu ostat nich kil ku na stu lat po wsta ło wie le in te re su ją cych pu bli ka cji do ty czą cych
dzia łal no ści woj sko wych są dów re jo no wych. Wśród nich na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją

* Ar ty kuł przy go to wa no na pod sta wie pra cy dy plo mo wej na pi sa nej pod kie run kiem prof. W. Kwiat kow -
skiej w Za kła dzie Ar chi wi sty ki Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To ru niu. 

1 Z opu bli ko wa nych prac po świę co nych pro ble ma ty ce ba da nia pro ce sów ar chi wo twór czych moż na wy -
mie nić: B. Ry szew ski, Pro�ble�my�i me�to�dy�ba�daw�cze�ar�chi�wi�sty�ki, To ruń 1985; L. Wa ku luk, Ak�ta�miast�re�jen�-
cji�byd�go�skiej�(1815–1919).�Pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze, War sza wa 1998; M. De re szyń ska -R om aniuk, Kan�ce�la�-
ria� Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go� Po�mor�skie�go� w To�ru�niu� w la�tach� 1919–1939, War sza wa 1998; W. Ba gień ski,
Pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze�akt�miej�skich�na�Ma�zow�szu�na�przy�kła�dzie�Pia�secz�na�w la�tach�1815–1950, War sza -
wa 1999; R. Leś kie wicz, 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 –P oznań 2009. 



pra ce: Ada ma Li tyń skie go2, Krzysz to fa Szwa grzy ka3, Fi li pa Mu sia ła4, Mar ci na Za bor skie -
go5, Ja nu sza Bo row ca6, Jo an ny Że laz ko7, Ra fa ła Leś kie wi cza8, Ra do sła wa Pta szyń skie go9,
An drze ja Ja ra cza 10. Cha rak te ry sty kę akt kar nych Woj sko we go Są du Re jo no we go w Bia -
łym sto ku umoż li wi ła pra ca Pio tra Ła piń skie go 11, na to miast ar ty ku ły Ra fa ła Leś kie wi cza 12,
Sta ni sła wa Gro bel ne go 13 oraz Bar ba ry Kie tliń skie j14 sta no wi ły uzu peł nie nie wie dzy do ty -
czą cej dzia łal no ści kan ce la rii WSR. 

Pod czas ana li zy akt spraw ad mi ni stra cyj nych na le ży zwró cić szcze gól ną uwa gę na czas
i miej sce ich po wsta nia. Ak ta WSR zo sta ły wy two rzo ne i przy sto so wa ne do prze pi sów obo -
wią zu ją cych w są dow nic twie woj sko wym oraz sta no wią szcze gól ny ro dzaj do ku men ta cji,
pro wa dzo nej i zar chi wi zo wa nej na pod sta wie roz ka zów i okól ni ków wy da nych przez na -
czel ne wła dze są dow ni cze i woj sko we. Ich ba da nie wy ma ga za tem grun tow nej wie dzy
o spo so bie funk cjo no wa nia apa ra tu re pre sji i za leż no ści po szcze gól nych je go or ga nów od
sie bie oraz zna jo mo ści kon tek stu sy tu acyj ne go, w ja kim po wsta ły 15. Ak ta Woj sko we go
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2 A. Li tyń ski, O pra�wie�i są�dach�po�cząt�ków�Pol�ski�Lu�do�wej, Bia ły stok 1999. 
3 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra i do�ku�men�ta�cja�ko�mu�ni�stycz�ne�go�apa�ra�tu�re�pre�sji�II�(pro�ku�ra�tu�ra�i są�dow�nic�-

two� woj�sko�we� oraz� po�wszech�ne,� wię�zien�nic�two). Kry�ty�ka� źró�deł� [w:] Wo�kół� te�czek� bez�pie�ki.� Za�gad�nie�nia
meto�do�lo�gicz�no�-źr�ódł�ozna�wcze, red. F. Mu siał, Kra ków 2006, s. 331–355; idem, Praw�ni�cy�cza�su�bez�pra�wia.
Sędzio�wie�i pro�ku�ra�to�rzy�woj�sko�wi�w Pol�sce�w la�tach�1944–1956, Kra ków – Wr ocław 2005. 

4 F. Mu siał, Po�li�ty�ka�czy�spra�wie�dli�wość?�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Kra�ko�wie�(1946–1955), Kra ków 2005. 
5 M. Za bor ski, Ustrój�są�dów�woj�sko�wych�w Pol�sce�w la�tach�1944–1955, Lu blin 2005; zob. też: J. Po lan -

-H ar aschin, Or�ga�ni�za�cja�są�dow�nic�twa�i pro�ku�ra�tu�ry�w Woj�sku�Pol�skim, Kra ków 1961; R. Osta fiń ski -B odler,
Są�dy�woj�sko�we�w pol�skich� si�łach� zbroj�nych� i ich� kom�pe�ten�cje�w spra�wach� kar�nych�w la�tach�1914–2002,
Toruń 2002; K. Si dor kie wicz, Re�pre�sje�or�ga�nów�wy�mia�ru�spra�wie�dli�wo�ści�w spra�wach�po�li�tycz�nych�w wo�je�-
wódz�twie�po�mor�skim�(byd�go�skim)�w la�tach�1945–1956, To ruń 2005; 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
Archi�wal�ne,�Łódź�4–5�wrze�śnia�2001�r., red. J. Ba ra now ski, U. Za rzyc ka -Su tter, Łódź 2001, s. 27–62; J. Ka je -
ta no wicz, Pol�skie�woj�ska�lą�do�we�w la�tach�1945–1960, To ruń 2004; J. Paw ło wicz, Chwa�ła�bo�ha�te�rom. Miesz�-
kań�cy�Ma�zow�sza�Za�chod�nio�-Pó�łno�cn�ego�są�dze�ni�przez�woj�sko�we�są�dy�re�jo�no�we�1946–1955, War sza wa 2003. 

6 J. Bo ro wiec, Apa�rat�bez�pie�czeń�stwa�a woj�sko�wy�wy�miar�spra�wie�dli�wo�ści.�Rze�szowsz�czy�zna�1944–1955,
Wro cław 2004. 

7 J. Że laz ko, „Lu�do�wa”�spra�wie�dli�wość. Ska�za�ni�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi� (1946–1955),
Łódź 2007. 

8 R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Po�zna�niu…
9 R. Pta szyń ski, Woj�sko�wy� Sąd� Re�jo�no�wy� i Woj�sko�wa� Pro�ku�ra�tu�ra� Re�jo�no�wa� w Szcze�ci�nie� w la�tach

1946–1955, Szcze cin 2010. 
10 A. Ja racz, Orzecz�nic�two�i dzia�łal�ność�woj�sko�wych�są�dów�re�jo�no�wych�na�Po�mo�rzu�Środ�ko�wym�w la�tach

1944–1956�[w:] Prze�stęp�stwa�sę�dziów�i pro�ku�ra�to�rów�w Pol�sce�lat�1944–1956, red. W. Ku le sza, A. Rze pliń -
ski, War sza wa 2001, s. 195–217. 

11 P. Ła piń ski, Li�sta�osób�ska�za�nych�na�ka�rę�śmier�ci�przez�WSR�w Bia�łym�sto�ku�w la�tach�1946–1955�[w:]
Stu�dia�do�dzie�jów�naj�now�szych�ziem�pół�noc�no-�wscho�dnich�Pol�ski�(1939–1989), red. J.J. Mi lew ski, Bia ły stok
2004, s. 154–155; P. Ła piń ski, M. Zwol ski, W imie�niu�Rze�czy�po�spo�li�tej.�Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�WSR
w Bia�łym�sto�ku�w la�tach�1946–1955, Bia ły stok 2006, s. 6–8. 

12 R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy w Po�zna�niu�ja�ko�na�rzę�dzie�ko�mu�ni�stycz�ne�go�sys�te�mu�re�pre�sji.
Stu�dia�i ma�te�ria�ły, t. 9, Po znań 2006, s. 9–18; idem, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych�na�przy�kła�dzie�akt
Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Po�zna�niu�(1946–1955), „Prze gląd Ar chi wal ny In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2008, t. 1, s. 90–113. 

13 S. Gro bel ny, Wpływ�woj�sko�wych�prze�pi�sów�kan�ce�la�ryj�nych�i ar�chi�wal�nych�na�kształ�to�wa�nie�za�so�bu�archi�-
wal�ne�go w la�tach�1945–1955, „Biu le tyn Woj sko wej Służ by Ar chi wal nej” 1983, nr 12, s. 1–11. 

14 B. Kie tliń ska, Ak�ta�WSR�w Olsz�ty�nie�w za�so�bie�bia�ło�stoc�kie�go�Od�dzia�łu�IPN�[w:] Opra�co�wa�nie�i kon�-
ser�wa�cja�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go.�Ma�te�ria�ły�z kon�fe�ren�cji�ar�chi�wal�nej�w bia�ło�stoc�kim�Od�dzia�le�IPN. Bia�ło�wie�ża
22–23�paź�dzier�ni�ka�2003�r., red. E. Kor ne luk, Bia ły stok 2005, s. 93–120. 

15 F. Mu siał, op.�cit., s. 19. 



Sądu Re jo no we go w Bia łym sto ku do dzi siaj nie do cze ka ły się wni kli we go opra co wa nia
histo rycz no -a rch iwa ln ego. 

I. Or ga ni za cja są dow nic twa woj sko we go w la tach 1945–1955

Wraz z wkro cze niem w 1944 r. ko mu ni stów na zie mie pol skie do ko na na zo sta ła re or ga -
ni za cja są dow nic twa za rów no cy wil ne go, jak i woj sko we go. W okre sie mię dzy wo jen nym
spra wy kar ne osób cy wil nych roz pa try wa ły są dy grodz kie, ape la cyj ne, Sąd Naj wyż szy
i sędzio wie po ko ju. Na to miast pro wa dze nie po stę po wań prze ciw ko żoł nie rzom i jeń com
wo jen nym oraz pra cow ni kom ad mi ni stra cji woj sko wej re gu lo wał de kret pre zy den ta
Rzeczy po spo li tej Pol skiej z 29 wrze śnia 1936 r.16 No wa wła dza, uzna jąc są dow nic two po -
wszech ne za zbyt li be ral ne i nie od po wied nie do sta wia nych za dań, po sta no wi ła utwo rzyć
sys tem spe cjal ne go są dow nic twa orze ka ją ce go nie tyl ko w spra wach woj sko wych, lecz tak -
że osób cy wil nych. Tym sa mym stwo rzo no są dy nie ma ją ce pod staw praw nych obo wią zu ją -
cych w Pol sce przed wo jen nej. Wy po sa żo no je przy tym w wie le re stryk cyj nych ak tów
praw nych, na pod sta wie któ rych przez po nad 10 lat od za koń cze nia woj ny oso by cy wil ne
by ły nie win nie oskar ża ne o dzia łal ność na szko dę pań stwa. 

Naj waż niej sze, a za ra zem naj su row sze ko mu ni stycz ne ak ty praw ne, uchwa lo no w la tach
1944–1946. Pod sta wę usta wo daw stwa woj sko we go sta no wił De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy -
zwo le nia Na ro do we go z dnia 23 wrze śnia 1944 r. – Pra wo o ustro ju Są dów Woj sko wych
i Pro ku ra tu ry Woj sko wej. Oprócz nie go naj czę ściej prze ciw ko oso bom cy wil nym wy ko rzy -
sty wa no na stę pu ją ce de kre ty: 

– De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 31 sierp nia 1944 r. o wy -
mia rze ka ry dla fa szy stow sko -h itl ero wskich zbrod nia rzy win nych za bójstw i znę ca nia się
nad lud no ścią cy wil ną, jeń ca mi oraz dla zdraj ców Na ro du Pol skie go, na pod sta wie któ re go
ska zy wa no na śmierć i dłu go let nie wię zie nie żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej oraz oso by współ -
pra cu ją ce z pod zie miem nie pod le gło ścio wym. 

– De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 23 wrze śnia 1944 r. – Ko -
deks kar ny Woj ska Pol skie go, szcze gól nie wy ko rzy sty wa ny do nisz cze nia opo zy cji poli tycz -
nej. Przej mo wał on nie któ re prze pi sy ko dek su woj sko we go z 1932 r. (zwłasz cza w czę ści
ogól nej), włą cza jąc do dat ko wo no wy roz dział XVII (art. 85–103) do ty czą cy zbrod ni sta nu.
Na 19 ar ty ku łów te go roz dzia łu 10 prze wi dy wa ło ka rę śmier ci. 

– De kret Pol skie go Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go z dnia 30 paź dzier ni ka 1944 r.
o ochro nie Pań stwa. 

– De kret z dnia 22 stycz nia 1946 r. o od po wie dzial no ści za klę skę wrze śnio wą i fa szy -
za cję ży cia pań stwo we go. 

– De kret z dnia 25 paź dzier ni ka 1949 r. o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo we j17. 
– De kret 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, za stą pio ny 13 czerw ca 1946 r. de kre tem o tej sa mej na zwie, po tocz -
nie zwa ny ma łym ko dek sem kar nym. Był on w isto cie pod sta wo wym ak tem praw nym
zawie ra ją cym prze pi sy pra wa ma te rial ne go obo wią zu ją cym do 31 grud nia 1969 r.18

Zgod nie z Roz ka zem nr 023/Org. na czel ne go do wód cy WP z 20 stycz nia 1946 r. we
wszyst kich wo je wódz twach utwo rzo no woj sko we są dy re jo no we ja ko szcze gól ne są dy woj -
sko we. By ły one upraw nio ne do bez po śred nie go pro wa dze nia spraw prze ciw ko oso bom
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16 J. Bo ro wiec, op. cit., s. 18. 
17 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra i do�ku�men�ta�cja..., s. 331–332. 
18 R. Pta szyń ski, op.�cit., s. 39. 



cywil nym są dzo nym „na mo cy szcze gól nych prze pi sów pra wa”, po dej rza nym o po peł nie -
nie prze stępstw po li tycz ny ch19. 

Ko deks kar ny Woj ska Pol skie go z 23 wrze śnia 1944 r. for mal nie de kla ro wał nie za wi -
słość sę dziow ską, któ ra w prak ty ce od po cząt ku oka za ła się fik cją. Dzia łal ność są dów woj -
sko wych wy łą czo no spod kon tro li Są du Naj wyż sze go i pod po rząd ko wa no Naj wyż sze mu
Są do wi Woj sko we mu. 

Nie chlub na dzia łal ność woj sko wych są dów re jo no wych zo sta ła za koń czo na 1 ma ja
1955 r. Na fa li od wil ży po li kwi da cji w grud niu 1954 r. Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go 5 kwiet nia 1955 r. Sejm PRL uchwa lił usta wę o prze ka za niu są dom po wszech -
nym do tych cza so wej wła ści wo ści 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 ne j20. W ten spo sób roz sze rzo no za kres i kom pe ten cje są dów po wszech nych kosz tem
są dów woj sko wych, któ rych dal sze ist nie nie oka za ło się zbęd ne. Spra wy do ty czą ce prze -
stępstw po peł nio nych przez żoł nie rzy prze ka za no są dom gar ni zo no wym. Usta wa z 15 lu te -
go 1962 r. o Są dzie Naj wyż szym osta tecz nie zli kwi do wa ła Naj wyż szy Sąd Woj sko wy,
a jego kom pe ten cje prze ję ła no wo utwo rzo na Izba Woj sko wa Są du Naj wyż sze go 21. 

II. Po wsta nie i or ga ni za cja Gar ni zo no we go i Woj sko we go Są du Re jo no we go

w Bia łym sto ku 

Pierw szym po wsta łym po II woj nie świa to wej w wo je wódz twie bia ło stoc kim są dem
woj sko wym był utwo rzo ny zgod nie z roz ka zem na czel ne go do wód cy Woj ska Pol skie go
gen. bro ni Mi cha ła Ro li -Ż ymie rski ego z 23 wrze śnia 1944 r.22 Woj sko wy Sąd Gar ni zo no -
wy w Bia łym sto ku 23. Na sze fa są du wy zna czo no mjr. Bro ni sła wa Ra kow skie go, któ ry 30
wrze śnia przy le ciał z Lu bli na do Bia łe go sto ku. Ra zem z nim przy by li sę dzio wie por. dr Na -
tan Ba tle r24 i ppor. Sta ni sław Tu druj oraz se kre ta rze Jan Hu rich i Ja dwi ga Gren ce wicz. 

Ze spra woz dań kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja wy ni ka, że ze wzglę du na znisz cze nie mia sta w 75
proc. wy de le go wa ni pra cow ni cy zna leź li się w bar dzo trud nej sy tu acji. Pierw szą i naj waż niej -
szą spra wą by ło wy ty po wa nie bu dyn ków na biu ro są du oraz kwa te ry dla pra cow ni ków, co
oka za ło się wy jąt ko wo trud nym za da niem. Po cząt ko wo pra cow ni cy za ję li lo ka le w re jo nie
ul. Drew nia nej le żą cej na przed mie ściu, któ re naj mniej ucier pia ło w cza sie dzia łań wo jen -
nych. Na stęp nie na po trze by są du za ję to bu dy nek biu ro wy miesz czą cy się przy uli cy Mic kie -
wi cza 15. Do koń ca paź dzier ni ka 1944 r. zo sta li wy kwa te ro wa ni z nie go ostat ni miesz ka ją cy
tam cy wi le. W tym cza sie pra cow ni cy są do wi po sta ra li się o za opa trze nie biu ra w me ble, któ -
re uzy ska no czę ścio wo od Mi li cji Oby wa tel skiej, czę ścio wo zaś w dro dze re win dy ka cji urzą -
dzeń biu ro wych prze ję tych w cza sie dzia łań wo jen nych przez miej sco wą lud ność. 

W po cząt ko wym okre sie więk szość spraw pro wa dzo nych przez sąd zwią za na by ła z de -
zer cją żoł nie rzy z Bia ło stoc kie go Gar ni zo nu Woj sko we go, w któ re go skład wcho dzi ły
nastę pu ją ce jed nost ki: 

a) or ga ni zu ją ca się w re jo nie mia sta 9. Dy wi zja Pie cho ty, zło żo na z trzech puł ków pie -
cho ty i jed ne go puł ku ar ty le rii, 

b) 4. za pa so wy pułk pie cho ty, 
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19 J. Że laz ko, op.�cit., s. 127. 
20 J. Paw ło wicz, op. cit., s. 30. 
21 A. Ja racz, op. cit., s. 197. 
22 A. Li tyń ski, op.�cit., s. 161. 
23 AIPN, 879/7, Pi smo kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja do NSW do ty czą ce po wsta nia WSG w Bia łym sto ku, 3 XII

1945 r., k. 158. 
24 F. Mu siał, op. cit., s. 414.



c) 5. za pa so wy Sa mo dziel ny Ba on Pie cho ty, 
d) 6. za pa so wy Sa mo dziel ny Ba on Pie cho ty, 
e) szpi ta le ewa ku acyj ne nr 1796, 1797, 2146, 3196, 
f) 18. szpi tal we te ry na ryj ny, 
g) skład ma te ria łów pęd nych WP, 
h) skład żyw no ścio wy nr 13, 
i) Re jo no wa Ko men da Uzu peł nień w Bia łym sto ku. 
Na po cząt ku paź dzier ni ka 1945 r. ubył 1. Pra ski Pułk Pie cho ty (w Bia łym sto ku od czerw -

ca 1945 r.), a przy by ła 18. Dy wi zja Pie cho ty, któ rej 65. pułk ulo ko wa no w Bia łym sto ku, na -
to miast po zo sta łe puł ki – w Su wał kach i Au gu sto wie. Przy tak szyb kich zmia nach for mu ją -
cych się jed no stek woj sko wych (o wy so kich sta nach oso bo wych) jed nym z naj więk szych
pro ble mów by ła wspo mnia na wcze śniej de zer cja, z któ rą sąd sta rał się wal czyć bez względ -
nie. Pierw sze dwie te go ty pu spra wy wpły nę ły do WSG w Bia łym sto ku 26 paź dzier ni ka
1944 r. Roz pa trzo no je na po sie dze niu nie jaw nym już dwa dni póź nie j25. 

Naj wyż szy Sąd Woj sko wy 2 li sto pa da 1944 r. na mo cy ustaw szcze gól nych wy dał orze -
cze nie o prze ka za niu są dom woj sko wym tak że spraw cy wi ló w26. Po cząt ko wo w WSG
w Bia łym sto ku roz pa try wa no nie wie le spraw do ty czą cych osób cy wil nych. Jed nak że po
uspraw nie niu dzia łal no ści Urzę du Bez pie czeń stwa oraz od po wied nim prze szko le niu apa ra -
tu śled cze go przez pro ku ra to ra mjr. Wła dy sła wa Olec kie go od lip ca 1945 r. sta no wi ły one
aż 90 proc. wszyst kich pro wa dzo nych po stę po wa ń27. 

Stan oso bo wy WSG na sku tek prze nie sień bądź też de mo bi li za cji cią gle się zmie niał.
W mar cu 1945 r. do tych cza so wy szef są du płk Bro ni sław Ra kow ski zo stał mia no wa ny pre -
ze sem Woj sko we go Są du Okrę go we go w Kra ko wie. Je dy nie przez 12 dni WSG w Bia łym -
sto ku kie ro wał kpt. dr Na tan Bu tler, po czym w związ ku z no mi na cją na wi ce pre ze sa Są du
Okrę go we go prze nie sio no go do Kra ko wa. Ko lej nym sze fem WSG zo stał por. Sta ni sław
Tu druj, któ ry 11 mar ca 1946 r. na mo cy Roz ka zu mi ni stra obro ny na ro do wej nr 023/Org.
z 20 stycz nia 1946 r. prze kształ cił Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Woj sko wy Sąd Re jo no -
wy. Po nim funk cję sze fa WSR peł nił ppłk Jó zef Po po wski. Od 30 czerw ca 1946 r. na cze -
le są du stał Wło dzi mierz Osta po wicz (wcze śniej szef Wy dzia łu do spraw Do raź nych przy
Są dzie Okrę go wym w Bia łym sto ku), je den z naj su row szych sę dziów w dzie jach są dow nic -
twa woj sko we go. Wy dał on po nad 200 wy ro ków śmier ci, z któ rych 180 zo sta ło wy ko na -
nych28. Pod puł kow nik Osta po wicz 10 kwiet nia 1947 r. zo stał prze nie sio ny do De par ta men tu
Służ by Spra wie dli wo ści MO N29. Przez na stęp ne pół ro ku, tj. do sierp nia 1947 r., są dem kie -
ro wał ppłk Ju lian Giem bo rek (ofi cer Ar mii Czer wo nej)30, wcze śniej szef WSG w Rze szo -
wie i Ka to wi ca ch31. Ko lej na zmia na na stą pi ła 5 sierp nia 1947 r. Funk cję sze fa WSR
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25 AIPN, 879/7, Spra woz da nie kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja z dzia łal no ści Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go
prze sła ne do Naj wyż sze go Są du Woj sko we go, 30 XI 1945 r., k. 158. 

26 F. Mu siał, op. cit., s. 45. 
27 AIPN, 879/7, Spra woz da nie kpt. Sta ni sła wa Tu dru ja z dzia łal no ści Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go

prze sła ne do Naj wyż sze go Są du Woj sko we go, 30 XI 1945 r., k. 157–159. 
28 Zob. K. Szwa grzyk, Sę�dzia�-śmierć.�Dzia�łal�ność�sę�dzie�go�Wło�dzi�mie�rza�Osta�po�wi�cza�na�Bia�ło�stoc�czyź�-

nie�(1946–1947), „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2005, nr 12, s. 47–59; idem, Praw�ni�cy�cza�su�bez�-
pra�wia..., s. 90. 

29 AIPN Bi, 172/105, Pi smo ppłk. Ro ma na Wa lą ga do ty czą ce zmian na sta no wi sku prze wod ni czą ce go
sądu, b.d., k. 8/70. 

30 AIPN Bi, 172/52, Pi smo ppłk. Ju lia na Giem bor ka do ofi ce ra żyw no ścio we go 65. pp 18. DP, 21 III 1947 r.,
k. 21/221. 

31 K. Szwa grzyk, Praw�ni�cy�cza�su�bez�pra�wia…, s. 302. 



przekaza no (peł nią ce mu do tych czas obo wiąz ki za stęp cy) ppłk. Jó ze fo wi Po po wskie mu 32.
Roz ka zem mi ni stra obro ny na ro do wej z 19 sierp nia 1947 r. na sze fa WSR mia no wa no ppłk.
Ro ma na Wa lą ga (uprzed nio sze fa Woj sko wej Pro ku ra tu ry Re jo no wej w Bia łym sto ku)33.
Funk cję tę peł nił do 1952 r., po czym skie ro wa ny zo stał do Woj sko we go Są du Re jo no we go
w Kra ko wie. Ostat nim sze fem WSR był po wo ła ny 10 grud nia 1952 r. mjr Ka zi mierz Moch -
ta k34. Spra wo wał tę funk cję do 16 lip ca 1955 r., tj. do cza su roz for mo wa nia są du 35. Rów -
nie czę sto jak sze fo wie zmie nia li się sę dzio wie i pra cow ni cy są du. 

Wła ści wość te re no wa WSR w Bia łym sto ku obej mo wa ła mia sto i po wiat Bia ły stok,
a tak że po wia ty: So kół ka, Bielsk Pod la ski, Wy so kie Ma zo wiec kie, Au gu stów, Su wał ki,
Szczu czyn, Łom ża 36. Or ga ni za cyj nie WSR pod le gał Do wódz twu War szaw skie go Okrę gu
Woj sko we go nr 1 (woj. war szaw skie, bia ło stoc kie i okręg ma zur ski)37. Pod wzglę dem apro -
wi za cyj nym pod le gał 65. puł ko wi pie cho ty. Sie dzi ba WSR w Bia łym sto ku po cząt ko wo
mie ści ła się przy ul. Mic kie wi cza 35, w są siedz twie Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go. Jak wy ni ka ze spra woz da nia sze fa są du ppłk. Ro ma na Wa lą ga, wa run ki
urzę do wa nia w zaj mo wa nym przez WSR bu dyn ku by ły fa tal ne, „z po wo du szczu pło ści
miej sca szef i za stęp ca sze fa są du urzę du ją w jed nym po ko ju, po zo sta li zaś sę dzio wie
w dru gim po ko ju i w tych dwóch po ko jach prze pro wa dza no za ra zem roz pra wy, tak że
dzien nie tyl ko dwa kom ple ty w ogra ni czo nych wa run kach mo gą roz po zna wać spra wy”38.
Kie row nik se kre ta ria tu urzę do wał w po ko ju, któ ry był jed no cze śnie po cze kal nią dla obroń -
ców. Po zo sta ły per so nel kan ce la ryj ny tak że pra co wał w nie zwy kle trud nych wa run kach, np.
na ar chi wum i kan ce la rię taj ną prze zna czo no tyl ko je den po kój. Urzą dze nia biu ro we przed -
sta wia ły się szcze gól nie mi zer nie. Skła da ły się przede wszyst kim z przy pad ko wo do bra -
nych sta rych biu rek i szaf czę ścio wo nie na da ją cych się już do użyt ku. Za ist nia ła sy tu acja
(nie do pusz czal na w myśl re gu la mi nu) stwa rza ła ol brzy mie trud no ści w nor mal nej pra cy sę -
dziów i urzęd ni ków, dla te go też ko niecz ne by ło przy go to wa nie dru gie go bu dyn ku. Sy tu acja
po pra wi ła się 14 li sto pa da 1948 r., kie dy za koń czo no re mont i sąd prze pro wa dził się do są -
sied nie go bu dyn ku przy ul. Mic kie wi cza 3739. 

Or ga ni za cja pra cy są dów re jo no wych opie ra ła się na pod le gło ści służ bo wej obo wią zu ją -
cej w woj sku. Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I,
pod kre ślał, że szef są du był za ra zem kie row ni kiem, któ re mu pod le ga li wszy scy pra cow ni -
cy, tj. za stęp ca sze fa, sę dzio wie, kie row nik se kre ta ria tu oraz po zo sta li pra cow ni cy. 

In struk cja tym cza so wa w spra wie przyj mo wa nia pra cow ni ków kon trak to wych (cy wil -
nych) re gu lo wa ła za sa dy ich za trud nie nia: „Per so nel za rzą du pań stwo we go Obro ny Na ro -
do wej, to jest pań stwo wej ad mi ni stra cji woj sko wej, skła da się z osób woj sko wych i pra cow -
ni ków cy wil nych. Ci ostat ni peł nią swą funk cję w służ bie pań stwo wej do bro wol nie bądź
to ja ko mia no wa ni w służ bie pu blicz no -pra wnej sta li funk cjo na riu sze pań stwo wi, bądź to
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32 AIPN Bi, 172/17, Wnio sek awan so wy o nada nie stop nia pod puł kow ni ka mjr. Jó ze fo wi Po po wskie mu
z 1 VII 1946 r., k. 7/79. 

33 AIPN Bi, 172/183, Księ ga eta to wa od 1947 r. do 8 VI 1955 r. 
34 AIPN Bi, 172/134, Wy ciąg z roz ka zu per so nal ne go mi ni stra obro ny na ro do wej Kon stan te go Ro kos sow -

skie go nr 1896 z 10 XII 1952 r., k. 9/213. 
35 AIPN Bi, 172/150, Wy ciąg z roz ka zu per so nal ne go mi ni stra obro ny na ro do wej Kon stan te go Ro kos sow -

skie go nr 694 z 25 VI 1953 r., k. 9/80. 
36 M. Za bor ski, op.�cit., s. 204. 
37 J. Ka je ta no wicz, op.�cit., s. 39–40. 
38 AIPN Bi, 172/72, Wy kaz wy dat ków na za spo ko je nie po trzeb go spo dar czych WSR spo rzą dzo ny 15 I 1948 r.

przez mjr. Ro ma na Wa lą ga, k. 17/2. 
39 AIPN Bi, 172/77, Pi smo mjr. Ro ma na Wa lą ga do Dy rek cji Wo do cią gów Miej skich, 14 XI 1948 r., k. 19/277. 



ja ko pra cow ni cy kon trak to wi”40. Wszy scy pra cow ni cy są du mu sie li uzy skać apro ba tę Za -
rzą du In for ma cji 18. Dy wi zji Pie cho ty 41. 

Skład per so nal ny wg eta tu 31/9 WSR w Bia łym sto ku 22 mar ca 1946 r. przed sta wiał się
na stę pu ją co: 

– mjr Po po wski Jó zef – za stęp ca sze fa 42, 
– ppor. Fur tak Zbi gniew Alek san der – sę dzia, 
– chor. Gren ce wicz Ja dwi ga – se kre tarz, 
– chor. Jan kow ski Hen ryk – se kre tarz, 
– chor. Do bo szyń ski Jan – se kre tarz, 
– kpr. Omio tek Cze sław – eks pe dy tor. 
Wraz z ro sną cą licz bą pro wa dzo nych roz praw zwięk szy ła się rów nież ob sa da per so nal -

na są du. W kwiet niu 1947 r. za trud nio nych by ło 20 pra cow ni ków: 6 sę dziów (w tym szef
są du i je go za stęp ca), 6 se kre ta rzy, kie row nik se kre ta ria tu, kan ce li sta, ma szy nist ki, eks pe -
dy tor, kie row ca, go niec oraz 2 prak ty kan tów (sze re go wych)43. Ogó łem w la tach 1946–1950
dla ob sa dy są du prze wi dzia nych by ło 16 eta tów woj sko wych i 7 cy wil ny ch44. Oprócz skła -
du oso bo we go etat obej mo wał tak że trans port i uzbro je nie. Na wy po sa że niu są du znaj do -
wał się sa mo chód oso bo wy mar ki Wil lis, au to mat oraz amu ni cja do bro ni ręcz nej. Ta ki stan
utrzy mał się do koń ca ist nie nia są du. 

WSR w Bia łym sto ku, tak jak po zo sta łe woj sko we są dy re jo no we, urzę do wał od 8.00 do
15.00, w so bo ty do go dzi ny 13.00. Roz pra wy pro wa dzo no co dzien nie z wy jąt kiem po nie -
dział ków i so bót prze zna czo nych na szko le nia, po ga dan ki po li tycz ne oraz od pra wy z sę -
dzia mi i per so ne lem se kre tar sko -ka nc el ary jnym. W śro dę po go dzi nie 18.00 od by wa ły się
po sie dze nia nie jaw ne są du, pod czas któ rych przy go to wy wa no się do roz praw głów nych. 

Pra ca są du opie ra ła się na wspo mnia nym już Tym cza so wym re gu la mi nie urzę do wa nia są dów
i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I (obo wią zu ją cym od 1 stycz nia 1947 r.). W myśl je go prze pi sów
za ca ło kształt pra cy są du od po wie dzial ny był szef. Je go obo wiąz ki usta la ne by ły od gór nie i sku -
pia ły się na kie ro wa niu są dem, nad zo rze służ bo wym nad wszyst ki mi za trud nio ny mi w nim pra -
cow ni ka mi oraz re pre zen to wa niu są du na ze wnątrz. Do za dań sze fa są du na le ża ło po nad to de kre -
to wa nie nad sy ła nej i pod pi sy wa nie wy sy ła nej ko re spon den cji, prze wod ni cze nie po sie dze niom
nie jaw nym i roz pra wom głów nym są du, wy zna cza nie prze wod ni czą cych i ter mi nów se sji wy jaz -
do wych. W je go ge stii le ża ło rów nież wy da wa nie za rzą dzeń prze wi dzia nych Ko dek sem woj sko -
we go po stę po wa nia kar ne go, opi nio wa nie wnio sków prze sy ła nych w spra wach kar nych do Naj -
wyż sze go Są du Woj sko we go, Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej, De par ta men tu Służ by
Spra wie dli wo ści MON, a od 1950 r. tak że do Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go. W spra wach
istot nych miał obo wią zek kon tak to wa nia się z sze fem Wo je wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go, od 1949 r. rów nież z I se kre ta rzem Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR45. 
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40 AIPN Bi, 172/45, In struk cja tym cza so wa w spra wie przyj mo wa nia pra cow ni ków kon trak to wych wpro -
wa dzo na Za rzą dze niem nr 3 De par ta men tu Per so nal ne go MON, 28 I 1947 r., k. 30/19. 

41 Ibi�dem, Za rzą dze nie nr 0280 Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr 1 z 27 I 1947 r., k. 30/1. W czerw cu
1951 r. na sta no wi sko p.o. sze fa Wy dzia łu In for ma cji Woj sko wej 18. DP po wo ła no Cze sła wa Kisz cza ka; zob.
W. Sa wic ki, Współ�pra�ca�Woj�cie�cha� Ja�ru�zel�skie�go� z or�ga�na�mi� in�for�ma�cji� woj�sko�wej�w świe�tle�ma�te�ria�łów
wschod�nio�nie�miec�kiej�Sta�si, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2010, nr 3, s. 97–109. 

42 Sze fem WSR w Bia łym sto ku w tym cza sie był por. Sta ni sław Tu druj. Nie zo stał on jed nak uwzględ nio -
ny w skła dzie per so nal nym nr 31/9 z 22 III 1946 r. 

43 AIPN Bi, 172/52, Wy kaz ofi ce rów, pod ofi ce rów i sze re go wych, b.d., k. 21/150. 
44 AIPN Bi, 172/84, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 05/49 De par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści MON, 4 V

1949 r., k. 12/13. 
45 B. Kie tliń ska, op.�cit., s. 103. 



Jed nym z naj waż niej szych za dań sze fa są du był wła ści wy po dział czyn no ści w pod le głej
mu jed no st ce. Taj na in struk cja wy da na roz ka zem z 12 lu te go 1947 r. przez sze fa WSR
w Bia łym sto ku mjr. W. Osta po wi cza szcze gó ło wo usta la ła obo wiąz ki pra cow ni ków są du.
Trzej sę dzio wie zo sta li przy dzie le ni do pro wa dze nia spraw, w któ rych oso by cy wil ne, funk -
cjo na riu sze MO i UBP oskar że ni by li o po peł nie nie prze stępstw na te re nie ob wo dów, w któ -
rych skład wcho dzi ły na stę pu ją ce po wia ty: 

I. Ełk, Goł dap, Olec ko, Su wał ki, Gra je wo, Au gu stów – przy dzie lo ny sę dzia por. Zbi -
gniew Fur tak, 

II. Łom ża, Wy so kie Ma zo wiec kie, Bielsk Pod la ski (wraz z Sie mia ty cza mi) – sę dzia
ppłk Jó zef Po po wski, 

III. Bia ły stok (oraz Bia ły stok -mi asto) i So kół ka, a oprócz te go spra wy WBW – sę dzia
kpt. Sta ni sław Wró blew ski. 

Sto sow nie do po wyż sze go po dzia łu przy dzie lo no sę dziom do po mo cy se kre ta rzy i ma -
szy nist ki 46. Zgod nie z Ko dek sem woj sko we go po stę po wa nia kar ne go do obo wiąz ków
sędziów na le ża ło: pro wa dze nie roz praw, spra wo wa nie pie czy nad me ry to rycz nym przy go -
to wa niem roz praw, or ga ni za cja po sie dzeń są do wych, za pew nie nie ter mi no we go sta wien nic -
twa ław ni ków i obroń ców na roz pra wę 47. Po nad to zo bo wią za ni by li do spo rzą dze nia wy ro -
ku bez po śred nio po zakoń cze niu gło so wa nia. Nie do pusz czal ne by ło ogła sza nie wy ro ku
ust nie i spo rzą dza nie go póź niej, jak to nie kie dy mia ło miej sce w WSR w Bia łym sto ku 48. 

Ze wzglę du na brak wy kształ co nej ka dry w pierw szych la tach po woj nie w licz nym gro -
nie ko mu ni stycz nych pro ku ra to rów i sę dziów woj sko wy ch49 zna la zła się nie ma ła gru pa
przed wo jen nych sę dziów i ad wo ka tów, ab sol wen tów wy dzia łów pra wa re no mo wa nych pol -
skich uczel ni – głów nie Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie i Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go w Kra ko wie, ale rów nież Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie, Uni wer sy te tu
War szaw skie go, Uni wer sy te tu Po znań skie go oraz Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go
– bę dą cych ofi ce ra mi re zer wy WP przed 1939 r.50 Tak że skład sę dziow ski WSR w Bia łym -
sto ku, szcze gól nie w pierw szym okre sie ist nie nia, sta no wi ła ka dra przed wo jen na. Jed nym
z nich był szef bia ło stoc kie go WSR Ro man Zyg munt Wa ląg, któ ry ty tuł ma gi stra pra wa
otrzy mał 23 czerw ca 1938 r. na UJ w Kra ko wie 51. Po wyż szą uczel nię w 1939 r. ukoń czył
rów nież Jan Aloj zy Płon ka, póź niej szy sę dzia WSR. W 1938 r. ab sol wen tem Wy dzia łu Pra -
wa na KUL zo stał Alek san der Fi lik s52. 

Krzysz tof Szwa grzyk zwra ca uwa gę, że jesz cze w 1949 r. ab sol wen ci przed wo jen nych
szkół wyż szych sta no wi li po nad po ło wę kor pu su służ by spra wie dli wo ści. Jed nak wraz
z pro ce sem kształ ce nia no wych kadr praw ni czych w woj sku prze pro wa dza no ko lej ne
czystki wśród sta rej ka dry sę dziow skiej. Po zby wa no się wszyst kich „ob cych kla so wo lub
po li tycz nie”. W tym cza sie usu nię to z woj ska wie lu przed wo jen nych ofi ce rów, sę dziów,
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46 AIPN Bi, 172/28, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 12 sze fa są du ppłk. Wło dzi mie rza Osta po wi cza z 1 II 1947 r.,
k. 3–5. 

47 B. Kie tliń ska, op.�cit., s. 103. 
48 AIPN Bi, 172/52, Pi smo pre ze sa NSW płk. Wła dy sła wa Gar now skie go do sze fa WSR w Bia łym sto ku,

26 II 1948 r., k. 21/5. 
49 W la tach 1944–1945 ba zę per so nal ną są dów i pro ku ra tur woj sko wych sta no wi li przede wszyst kim ofi -

ce ro wie Woj ska Pol skie go i Ar mii Czer wo nej. J. Bo ro wiec, op.�cit., s. 51. 
50 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra�i do�ku�men�ta�cja..., s. 346. 
51 AIPN Bi, 172/90, Od pis dy plo mu Ro ma na Zyg mun ta Wa lą ga, k. 22/161. Wię cej na te mat sę dzie go

R. Wa lą ga zob. F. Mu siał, op.�cit., s. 441. 
52 AIPN Bi, 172/90, Od pis dy plo mu ukoń cze nia Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go przez Alek san dra

Fi lik sa, 31 VIII 1949 r., k. 22/163. 



adwo ka tów oraz by łych żoł nie rzy AK, któ rych do tych cza so wa dzia łal ność praw ni cza
w sze re gach LWP na zna czo na by ła mniej szą re pre syj no ścią niż osób pew nych po li tycz nie.
Na ich miej sce w woj sko wym wy mia rze spra wie dli wo ści za trud nia no oso by bez ukoń czo -
nych stu diów wyż szych, a na wet bez wy kształ ce nia śred nie go. Na prze ło mie lat czter dzie -
stych i pięć dzie sią tych roz po czę to ma so we szko le nia no wych kadr praw ni czych. Naj więk -
sza licz ba ab sol wen tów opu ści ła Ofi cer ską Szko łę Praw ni czą w Je le niej Gó rze 53. 

W związ ku z bra kiem od po wied nie go bu dyn ku po cząt ko wo roz pra wy są do we WSR od -
by wa ły się w gma chu wię zie nia kar no -śle dcz ego w Bia łym sto ku. W pi śmie do sze fa DSS
MON ppłk Osta po wicz stwier dzał: „Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku nie ma żad ne go lo ka lu,
w któ rym moż na by prze pro wa dzić roz pra wy, i dla te go zmu szo ny jest prze pro wa dzać roz -
pra wy w wię zie niu. Wa run ki miesz ka nio we w Bia łym sto ku (znisz czo nym w 80 proc.) nie
da ją moż li wo ści wy na le zie nia od po wied nie go po miesz cze nia na miej sce roz praw. Sąd mie -
ści się w bu dyn ku par te ro wym na pe ry fe rii mia sta i za le d wie jest w sta nie po mie ścić kan -
ce la rię są du”54. Dzię ki usil nym sta ra niom sze fa – WSR w Bia łym sto ku uzy skał do dat ko wy
bu dy nek jed no pię tro wy prze wi dzia ny na urzą dze nie sa li roz praw. Po cząt ko wo nie nada wał
się on zu peł nie do użyt ku. Bra ko wa ło okien, drzwi, pie ców, a na wet pod łóg. Wo bec po wyż -
sze go w dro dze wy jąt ku – do cza su za koń cze nia re mon tu – szef Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne -
go De par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści płk Z. Sko czek ze zwo lił na pro wa dze nie roz praw
w sa lach bu dyn ku wię zie nia wy dzie lo nych na ten ce l55. 

Zda niem Pio tra Ła piń skie go w póź niej szym okre sie ze wzglę du na bez pie czeń stwo roz -
pra wy prze pro wa dza no już tyl ko w sie dzi bie są du. Od by wa ły się one za zwy czaj z udzia łem
oskar ży cie la i obroń cy, cho ciaż mia ły rów nież miej sce przy pad ki prze wo du są do we go pod
nie obec ność pro ku ra to ra. Obroń cy po cząt ko wo re kru to wa li się spo śród żoł nie rzy KBW
oraz funk cjo na riu szy MO, w póź niej szym okre sie do udzia łu w roz pra wach zo sta li do pusz -
cze ni rów nież obroń cy cy wil ni (ad wo ka ci) wpi sa ni na tzw. li stę obroń ców woj sko wych.
For mal nie ro la obroń ców spro wa dza ła się do skła da nia wnio sków o uła ska wie nie, w prak ty -
ce nie mie li oni wpły wu na prze bieg po stę po wa nia są do we go. Wśród obroń ców znaj do wa li
się m.in. Ire ne usz Bo liń ski i Fe liks Kra jew ski – by li pro ku ra to rzy WPR w Bia łym sto ku.

Z re gu ły prze bieg roz praw miał cha rak ter za mknię ty. Po za skła dem sę dziow skim, pro ku -
ra to rem, oskar żo nym oraz obroń cą naj czę ściej je dy ny mi obec ny mi na sa li roz praw by li wy -
bra ni funk cjo na riu sze WUBP. Po cząt ko wo na wet nie by li prze słu chi wa ni świad ko wie (ich
ze zna nia od czy ty wa no), ko ron nym do wo dem by ły na to miast – wy ni ka ją ce ze sta li now skiej
teo rii pra wa – przy zna nie się do wi ny oskar żo ne go oraz do wo dy rze czo we (broń, ulot ki)56. 

Od po cząt ku funk cjo no wa nia są du du ży na cisk kła dzio no na or ga ni zo wa nie se sji wy jaz -
do wych, na wet po kil ka na ście ra zy w mie sią cu 57. Naj czę ściej od by wa ły się one w try bie do -
raź nym w myśl De kre tu z dnia 25 czerw ca 1946 r. o przy sto so wa niu prze pi sów o po stę po -
wa niu do raź nym do po stę po wa nia przed są da mi woj sko wy mi. Or ga ni zo wa no je na ob sza rze
ca łe go wo je wódz twa za rów no w mia stach po wia to wych, np. w Biel sku Pod la skim, Gra je -
wie, So kół ce, Su wał kach, Wy so kiem Ma zo wiec kiem, jak i w mniej szych miej sco wo ściach.
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53 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra�i do�ku�men�ta�cja..., s. 345. 
54 AIPN Bi, 172/52, Mel du nek sze fa WSR w Bia łym sto ku ppłk. Wło dzi mie rza Osta po wi cza do sze fa De -

par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści MON, 24 II 1947 r., k. 21/158. 
55 AIPN Bi, 172/52, Od po wiedź sze fa De par ta men tu Służby Spra wie dli wo ści MON płk. Z. Skocz ka na

pismo ppłk. Wło dzi mie rza Osta po wi cza, 7 III 1947 r., k. 21/192. 
56 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 154. 
57 AIPN Bi, 172/52, Pi smo za stęp cy sze fa WSR w Bia łym sto ku ppłk. Jó ze fa Po po wskie go do DOW nr 1,

2 V 1947 r., k. 21/315. 



W za leż no ści od wa run ków roz pra wy trwa ły naj czę ściej od dwóch do trzech go dzin (szcze -
gól nie pod czas spraw roz pa try wa nych w wię zie niu) oraz do kil ku dni na se sjach wy jaz do -
wy ch58. 

Nie odzow nym skład ni kiem ów cze sne go wy mia ru spra wie dli wo ści by ły tzw. pro ce sy po -
ka zo we. Naj więk sze i naj gło śniej sze od by wa ły się w Bia łym sto ku, m.in. w bu dyn ku te atru
miej skie go (obec nie ki no „Ton”), gma chu WUBP oraz KW MO. Oprócz pro ce sów po ka zo -
wych in for ma cje o wy ro kach śmier ci za miesz cza ne by ły w bia ło stoc kiej ga ze cie „Jed ność
Na ro do wa”. Po ja wi ła się w niej cy klicz na ru bry ka po świę co na dzia łal no ści są du pt. „Z Woj -
sko we go Są du Re jo no we go”, któ ra oprócz in for mo wa nia spo łe czeń stwa mia ła tak że na celu
wy war cie od po wied nie go efek tu pro pa gan do we go 59. 

W po wszech nej świa do mo ści dzia łal ność re pre syj na WSR w Bia łym sto ku roz cią ga na
jest na okres obej mu ją cy la ta 1944–1956, w rze czy wi sto ści wspo mnia ny sąd funk cjo no wał
na te re nie wo je wódz twa od lu te go 1946 r. do kwiet nia 1955 r. Wcze śniej (od je sie ni 1944 r.)
dzia łał w Bia łym sto ku WSG, któ ry orzekł 56 wy ro ków śmier ci. Naj czę ściej jed nak WSR
my lo ny jest z wy dzia ła mi ds. do raź nych są dów okrę go wych w Bia łym sto ku i Łom ży, dzia -
ła ją cy mi rów no le gle w pierw szym pół ro czu 1946 r. i bę dą cy mi swo istym łącz ni kiem  mię -
dzy są dow nic twem po wszech nym a woj sko wy m60. 

Za rzą dze niem or ga ni za cyj nym nr 02/55 sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go płk.
Oska ra Kar li ne ra z 30 kwietnia 1955 r. roz for mo wa no woj sko we są dy re jo no we oraz woj -
sko we pro ku ra tu ry re jo no we. Za rzą dze nie to by ło efek tem uchwa le nia usta wy o prze ka za -
niu są dom po wszech nym do tych cza so wej wła ści wo ści 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. Od 1 maja 1955 r. sze fo wie po szcze gól nych jed no stek
woj sko wych oraz są dów re jo no wych mie li za kaz przyj mo wa nia i roz pa try wa nia spraw
karnych. Osta tecz ny ter min li kwi da cji są dów wy zna czo no na 31 sierpnia 1955 r. Do te go
cza su mia ło na stą pić prze ka za nie akt są do wych, do ku men ta cji, urzą dzeń biu ro wych i po -
miesz czeń wła ści wym są dom cy wil ny m61. 

WSR w Bia łym sto ku zgod nie z za rzą dze niem sze fa ZSW osta tecz nie zo stał roz for mo wa -
ny 16 lip ca 1955 r.62 Ogó łem w la tach 1946–1955 roz pa trzył on 7213 spraw. W tym okre -
sie ska za no na ka rę śmier ci 277 osób, z te go wy ko na no 146 wy ro ków śmier ci (w tym kpt.
Ro mu al da Raj sa „Bu re go”, stra co ne go 30 grudnia 1949 r.). Po zo sta łe z orze czo nych kar
w dal szym po stę po wa niu za mie nio no na dłu go let nie ka ry po zba wie nia wol no ści. Ostat ni
wy rok śmier ci orze czo ny przez WSR w Bia łym sto ku w 1954 r. do ty czył ppor. Ka zi mie rza
Kra sow skie go ps. „Głu szec”, sze fa PAS Ko men dy Po wia tu NZW Bielsk Pod la ski 63. Sta ty -
stycz nie w związ ku z orze czo ny mi wy ro ka mi śmier ci WSR w Bia łym sto ku pla so wał się na
szó stym miej scu w kra ju (ko lej no po: war szaw skim, kra kow skim, rze szow skim, lu bel skim
i wroc ław skim), na to miast pod wzglę dem wy ko na nych wy ro ków śmier ci wy su nął się na
nie chlub ne trze cie miej sce (po war szaw skim i kra kow skim)64. 
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58 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 154. 
59 P. Ła piń ski, M. Zwol ski, op.�cit., s. 8–9. 
60 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 155. 
61 K. Szwa grzyk, Struk�tu�ra�i do�ku�men�ta�cja..., s. 343. 
62 AIPN Bi, 172/228, Roz kaz nr 73 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka w spra wie roz for mo wa nia WSR w Bia łym -

sto ku z 14 VII 1955 r., k. 25. 
63 P. Ła piń ski, M. Zwol ski, op.�cit., s. 13. 
64 P. Ła piń ski, op.�cit., s. 155. 



III. Or ga ni za cja kan ce la rii w Woj sko wym Są dzie Re jo no wym w Białymstoku

Dla funk cjo no wa nia woj sko wych są dów re jo no wych naj waż niej szym nor ma ty wem
regu lu ją cym sze ro ko ro zu mia ną biu ro wość był wspo mnia ny Tym cza so wy re gu la min urzę -
do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I. Zo stał on wy da ny w opar ciu o prze pis
art. 41 lit. c de kre tu – Pra wo o ustro ju Są dów Woj sko wych i Pro ku ra tu ry Woj sko wej
i wszedł w życie 1 stycz nia 1947 r.65

Dzia łal ność kan ce la ryj na opie ra ła się na trzech pod sta wo wych nor ma ty wach kan ce la ryj -
nych: in struk cji kan ce la ryj nej, jed no li tym rze czo wym wy ka zie akt i in struk cji o dzia łal no -
ści ar chi wum za kła do we go. Po cząt ko wo urzę dy i in sty tu cje pań stwo we funk cjo no wa ły bez
te go ty pu re gu la cji, a sto so wa nie wszel kich norm kan ce la ryj nych i ar chi wal nych by ło wy -
pad ko wą do świad cze nia za wo do we go za trud nio nych w nich urzęd ni kó w66. W kan ce la rii
WSG, a tak że w po cząt ko wym okre sie dzia łal no ści WSR w Bia łym sto ku, obo wią zy wał
Okól nik nr 04/45 z 9 stycz nia 1945 r. oraz Zbior nik py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej
ko re spon den cji w Woj sku Pol skim z 13 stycz nia 1945 r.67

Pierw szym ak tem nor ma tyw nym od no szą cym się w spo sób ogól ny do kwe stii zwią za -
nych z kan ce la rią by ła In struk cja o pro wa dze niu taj nej ko re spon den cji w jed nost kach oraz
in sty tu cjach WP wpro wa dzo na w ży cie Roz ka zem NDWP nr 0142 z 9 lip ca 1945 r. Pre cy -
zo wa ła ona za sa dy pra cy kan ce la rii zwią za ne z opra co wy wa niem do ku men tów, ich ewi den -
cjo no wa niem, przyj mo wa niem, prze sy ła niem i prze cho wy wa niem oraz prze ka zy wa niem
akt do ar chi wum. Usta la ła rów nież wzo ry urzą dzeń nie zbęd nych do pra cy kan ce la rii taj nej.
W myśl in struk cji do ku men ty wy two rzo ne bądź na de sła ne by ły re je stro wa ne w dzien ni kach
po daw czych pro wa dzo nych osob no dla ko re spon den cji wpły wa ją cej i wy sy ła nej. Ak ta
wpły wa ją ce re je stro wa no w „Dzien ni ku ści śle taj nych i taj nych pism”, a na stęp nie dzie lo -
no we dług ich cech przed mio to wych. In struk cja na ka zy wa ła łą cze nie akt tyl ko w ob rę bie
po szcze gól nych stop ni taj no ści – od dziel nie gru po wa no ak ta taj ne i ści śle taj ne. W wy jąt -
ko wych przy pad kach ze zwa la no na łą cze nie do ku men tów jed nej spra wy (taj nych i ści śle
taj nych) ra ze m68. 

W myśl po wyż szych prze pi sów w WSR w Bia łym sto ku utwo rzo no kan ce la rię taj ną dla
pism ozna czo nych klau zu lą taj ne i ści śle taj ne oraz ogól ną dla po zo sta łych pism. Ko lej ne
zmia ny na stą pi ły w la tach 1951–1952. Wpro wa dzo no wów czas In struk cję o pro wa dze niu
biu ro wo ści taj nej w woj sku oraz In struk cję nr 4/Po lit. o pro wa dze niu taj nej do ku men ta cji
w or ga ni za cjach par tyj nych w woj sku. Oby dwa nor ma ty wy by ły je dy nie mo dy fi ka cją ist -
nie ją cych prze pi sów do ty czą cych po stę po wa nia z ak ta mi taj ny mi w kan ce la rii woj sko wej. 

Me to dy pra cy biu ro wej oraz za sa dy sys te mu kan ce la ryj ne go dla akt jaw nych okre śla ły
od ręb ne prze pi sy. We dług Sta ni sła wa Gro bel ne go pierw szym ak tem nor ma tyw nym, któ ry
uj mo wał w spo sób roz sze rzo ny po stę po wa nie z do ku men ta cją jaw ną w kan ce la rii, by ła wy -
da na w 1948 r. przez Woj sko wy In sty tut Na uko wo -W yda wn iczy In struk cja o biu ro wo ści
jaw nej we wła dzach na czel nych i okrę go wych oma wia ją ca szcze gó ło wo za sa dy biu ro wo -
ści, za bez pie cze nie ta jem ni cy służ bo wej, ro dza je ko re spon den cji i cha rak ter akt, for my i re -
dak cje pism, po sta no wie nia or ga ni za cyj ne, plan i me to dy pra cy biu ra, za ła twia nie spraw,
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65 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 96. 
66 Ibi�dem, s. 90. 
67 AIPN, 879/2, Okól nik nr 04/45 gen. Alek san dra Tar now skie go, na czel ne go sze fa Wy dzia łu Są dow nic -

twa Wo jen ne go Woj ska Pol skie go, z 9 I 1945 r. w spra wie pro wa dze nia ksiąg w są dach i pro ku ra tu rach woj -
sko wych, wy ka zów i spra woz dań, ozna cze nia, za kła da nia i pro wa dze nia akt oraz jed no li te go sto so wa nia nazw
są dów i pro ku ra tur woj sko wych, k. 17. 

68 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 3. 



wpływ ko re spon den cji z ze wnątrz, po dział i ozna cze nie, re je stra cję pism, prze cho wy wa nie
akt (w tym prze ka zy wa nie do ar chi wum). 

Funk cjo no wa nie kan ce la rii opie ra ło się na rze czo wym wy ka zie akt stwo rzo nym w sys -
te mie kla sy fi ka cji dzie sięt ne j69. Po wyż sza in struk cja wzo ro wa na by ła na prze pi sach kan ce -
la ryj nych sto so wa nych w woj sku w okre sie mię dzy wo jen nym i obo wią zy wa ła prak tycz nie
do 1949 r. Pierw sze go stycz nia 1950 r. wpro wa dzo no no wą in struk cję o pro wa dze niu biu -
ro wo ści jaw nej w woj sku. Prze wi dy wa ła ona po stę po wa nie z ak ta mi jaw ny mi w spo sób nie -
mal że iden tycz ny jak z ak ta mi taj ny mi, mi mo to łą cze nie akt taj nych z jaw ny mi by ło za bro -
nio ne 70. 

Od ręb ne prze pi sy do ty czy ły ar chi wi za cji do ku men tów. Dwu dzie ste go siód me go lu te go
1950 r. uka za ło się Za rzą dze nie nr 03/50 kie row ni ka Kan ce la rii Ogól nej De par ta men tu
Służ by Spra wie dli wo ści Je rze go Mac kie wi cza w spra wie przej mo wa nia i prze cho wy wa nia
akt roz for mo wa nych woj sko wych są dów i pro ku ra tur. Ak ta i księ gi mia ły przej mo wać
i prze cho wy wać te są dy i pro ku ra tu ry woj sko we, któ re zo sta ły utwo rzo ne w miej sce roz for -
mo wa nych są dów i pro ku ra tu r71. Ze wzglę du na oszczęd ność pa pie ru WSR w Bia łym sto ku
na dal wpi sy wał spra wy w księ gi kan ce la ryj ne by łe go WSG. 

Do wy dzie la nia i nisz cze nia do ku men tów w są dach i pro ku ra tu rach woj sko wych mia ły
za sto so wa nie na stę pu ją ce prze pi sy: 

a) do akt i ksiąg w spra wach kar nych – Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów
i pro ku ra tur, cz. I, rozdz. X, 

b) do in nych akt i ksiąg – In struk cja Szta bu Ge ne ral ne go nr 9/48 o prze cho wy wa niu, wy -
dzie la niu i nisz cze niu akt w ar chi wum oraz Roz kaz nr 5/49 sze fa De par ta men tu Służ by
Spra wie dli wo ści MON z 7 mar ca 1949 r. 

Przed prze ka za niem akt do ar chi wum na le ża ło opra wić je w no we okład ki, je że li sta re
by ły brud ne i znisz czo ne, a na pi sy na nich po kre ślo ne lub nie czy tel ne 72. 

a) or ga ni za cja kan ce la rii taj nej

We wszyst kich są dach woj sko wych two rzo no se kre ta ria ty, któ re w prak ty ce speł nia ły rolę
kan ce la rii. To tu taj od by wa ło się przyj mo wa nie, re je stra cja i wy sył ka pism oraz prze cho -
wywa nie zre ali zo wa nych spraw do mo men tu prze ka za nia ich do ar chi wum za kła do we go.
Sekre ta riat skła dał się z czte rech sa mo dziel nych ko mó rek or ga ni za cyj nych: 

– kie row ni ka se kre ta ria tu, 
– kan ce la rii taj nej, 
– kan ce la rii ogól nej, 
– kan ce la rii sę dzió w73. 
W opar ciu o ma te ria ły znaj du ją ce się w ar chi wach Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku i BU iAD

w War sza wie pod ję to pró bę od two rze nia dzia łal no ści kan ce la rii taj nej WSR oraz pro ce su
po wstawa nia i ar chi wi za cji akt. 

We dług prze pi sów za war tych w Zbior ni ku py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon -
den cji w Woj sku Pol skim z 13 stycz nia 1945 r. do głów nych za dań kan ce la rii taj nej na le ża ło: 
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69 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 95. 
70 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 5. 
71 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 19. 
72 AIPN Bi, 172/106, Za rzą dze nie nr 03/50 kie row ni ka Kan ce la rii Ogól nej DSS MON płk. Je rze go Mac -

kie wi cza w spra wie prze cho wy wa nia i przyj mo wa nia akt roz for mo wa nych są dów i pro ku ra tur woj sko wych,
27 II 1950 r., k. 9/22. 

73 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych..., s. 96. 



1) opra co wa nie taj nej ko re spon den cji (od biór, re je stra cja, roz no sze nie, prze sył ka, prze -
cho wy wa nie, pro wa dze nie akt); 

2) ob ser wa cja pra wi dło we go ob cho dze nia się z taj ny mi do ku men ta mi przez oso by, któ -
re z ni mi się sty ka ją, oraz kon tro la ru chu i wy ko na nia ma te ria łów; 

3) wy ko na nie wszel kiej taj nej ko re spon den cji na zle ce nie do wódz twa lub sze fów urzę -
dów, do wództw i od dzia łów; 

4) ewi den cja ca łe go skła du oso bo we go upo waż nio ne go do wy ko ny wa nia taj nych prac
oraz szko le nie per so ne lu; 

5) ob ser wa cja pra wi dło wo ści nada wa nia stop nia taj no ści do ku men tom; 
6) prze cho wy wa nie taj nych do ku men tów i prze ka zywa nie ich do ar chi wu m74. 
Po cząt ko wo – ze wzglę du na bar dzo trud ne wa run ki lo ka lo we – kan ce la ria taj na mie ści -

ła się w tym sa mym po ko ju co kan ce la ria ogól na oraz ar chi wum. Jed nak po wy re mon to wa -
niu bu dyn ku są do we go w 1948 r. kan ce la ria taj na zo sta ła prze nie sio na do od ręb ne go po -
miesz cze nia, od po wied nio przy sto so wa ne go do prze cho wy wa nia do ku men tów nie jaw nych. 

Pra cow ni ków do taj nej kan ce la rii w związ ku z od po wie dzial ną pra cą oso bi ście wy bie ra li
do wód cy jed no stek, sze fo wie szta bów, urzę dów, do wództw i od dzia łów. Pre fe ro wa no oso -
by wy kształ co ne, kul tu ral ne, naj czę ściej ofi ce rów szta bo wych lub pod ofi ce rów, o wła ści wej
po sta wie mo ral nej, za ufa nych pod wzglę dem po li tycz nym oraz ma ją cych ze zwo le nie Głów -
ne go Za rzą du In for ma cji 75. 

Po cząt ko wo kan ce la rią taj ną kie ro wał ppor. Jan Do bo szyń ski. Do je go obo wiąz ków na -
le ża ło pro wa dze nie spraw taj nych i ści śle taj nych, spo rzą dza nie wy ka zów sta ty stycz nych,
nad zór nad pra cą se kre ta ria tu oraz pro wa dze nie re je strów i re per to rió w76. W cza sie nie -
obec no ści kie row ni ka kan ce la rią taj ną w je go za stęp stwie za rzą dzał wy zna czo ny kan ce li sta. 

Taj ne do ku men ty spo rzą dza ły ma szy nist ki w po miesz cze niach, do któ rych in ni pra cow -
ni cy są du mie li wstęp wzbro nio ny 77. 

Ko re spon den cja taj na i ści śle taj na ad re so wa na do jed no stek woj sko wych i urzę dów
wpły wa ła bez po śred nio do kie row ni ka kan ce la rii. Do chwi li zda nia pism do taj nej kan ce la -
rii dy żur ny zo bo wią za ny był prze cho wać je w sza fie lub skrzyn ce za mknię tej na klucz.
Pisma wpły wa ją ce re je stro wa no w dzien ni ku taj nym lub ści śle taj nym, na stęp nie gru po wa -
no zgod nie z ce cha mi przed mio to wy mi, umiesz cza no w tecz kach, nu me ro wa no i pod szy -
wa no. Na koń cu tecz ki wy mie nia no su ma rycz ną licz bę do ku men tów, któ rą uwie rzy tel niał
swo im pod pi sem kie row nik taj nej kan ce la rii oraz szef są du. 

Na okład ce każ dej tecz ki po win ny się znaj do wać (bez skró tów): na zwa jed nost ki, nu mer
tecz ki, wy szcze gól nie nie spraw, któ re ona za wie ra ła, sto pień taj no ści, da tę roz po czę cia i jej
za koń cze nia. Każ da ze bra na w ten spo sób do ku men ta cja mia ła kar tę in for ma cyj ną. Od no -
to wy wa no w niej wszyst kie ru chy akt oraz oso by, któ re za po zna ły się z ich za war to ścią.
W mo men cie wy ję cia do ku men tu z tecz ki na je go miej sce umiesz cza no kar tę za stęp czą.
Wszel kie po praw ki by ły do ko ny wa ne atra men tem i uwie rzy tel nia ne pod pi sem. Nie do zwo -
lo ne by ło uży cie gum ki. Po skoń czo nej pra cy wszyst kie do ku men ty i ak ta prze cho wy wa no
w sza fach ognio trwa łych, któ re opie czę to wy wa no pla ste li ną lub la kie m78. 
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74 AIPN, 879/2, Zbior nik py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji w Woj sku Pol skim,
13 I 1945 r., k. 101. 

75 Ibi�dem, k. 104. 
76 AIPN Bi, 172/27, Roz kaz nr 36 sze fa są du mjr. Wło dzi mie rza Osta po wi cza w spra wie po stę po wa nia

doraź ne go i spraw szcze gól nej wa gi, 1 VIII 1946 r., k. 8–9. 
77 AIPN, 879/2, Zbior nik py tań w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji w Woj sku Pol skim,

13 I 1945 r., k. 106. 
78 Ibi�dem, k. 101–108. 



W kan ce la rii taj nej oprócz dzien ni ków ści śle taj nych i taj nych pism wcho dzą cych i wy -
cho dzą cych prze cho wy wa ne by ły ści śle taj ne i taj ne roz ka zy i za rzą dze nia NDWP, taj ne
roz ka zy NSW, ści śle taj ne spra woz da nia i wy ka zy sta ty stycz ne, okól ni ki i za rzą dze nia DSS
MON, róż ne taj ne pi sma (w tym per so nal ne), roz ka zy DOW nr 1, ści śle taj ne roz ka zy Do -
wódz twa Gar ni zo nu Bia ły stok, taj ne za rzą dze nia do ty czą ce pra cow ni ków cy wil nych oraz
za rzą dze nia i in struk cje od no szą ce się do wy szko le nia pra cow ni ków WSR79. 

Taj na ko re spon den cja wy cho dzą ca by ła re je stro wa na w dzien ni ku wy cho dzą cym, a na -
stęp nie pa ko wa na w ko per ty, na któ rych okre śla no sto pień taj no ści i pil no ści, na zwę ad re -
sa ta, ad res nadaw cy i nu me ry za war tych do ku men tów. Li sty i pa kie ty z li te ra mi „A” prze -
szy wa no w każ dym ro gu ko per ty, po czym łą czo no nit ki i la ko wa no pię cio ma pie czę cia mi.
Li sty i pa kie ty z li te rą „B” i „C” prze szy wa no i la ko wa no jed ną pie czę cią, ewen tu al nie tyl -
ko pie czę to wa no. U do łu ko per ty znaj do wał się ad res nadaw cy. Na koń cu wy sy ła ną ko re -
spon den cję ozna cza no li te ra mi i sor to wa no we dług ka te go rii: 

„A” – szcze gól na, 
„B” – taj na, 
„C” – ści śle taj na. 
Tak przy go to wa ną ko re spon den cję prze sy ła no pocz tą spe cjal ną 80. 
Taj ne i ści śle taj ne roz ka zy otrzy my wa ne przez jed nost kę re je stro wa ne by ły w dzien ni -

ku wcho dzą cym na rów ni z nie jaw ną ko re spon den cją i prze cho wy wa ne w taj nej kan ce la rii.
Nie do zwo lo ne by ło do szy wa nie roz ka zów do te czek z ko re spon den cją. Na le ża ło je opra wić
w po rząd ku ich nu me ra cji. W przy pad ku roz for mo wa nia do wódz twa, jed nost ki lub urzę du
roz ka zy wyż szych in stan cji mia ły być znisz czo ne na pod sta wie sto sow ne go pro to ko łu 81. 

b) or ga ni za cja kan ce la rii ogól nej (jaw nej) 

Per so nel kan ce la rii jaw nej skła dał się z pra cow ni ków kon trak to wych, z któ ry mi za wie -
ra no umo wy o pra cę na czas okre ślo ny po uprzed nim za twier dze niu ich przez Od dział In -
for ma cji 18. Dy wi zji Pie cho ty. W WSR w Bia łym sto ku za trud nio nych by ło sze ścioro pra -
cow ni ków cy wil nych ad mi ni stra cji woj sko wej: trzech se kre ta rzy, dwie ma szy nist ki oraz
je den pi sarz. Część pra cow ni ków kon trak to wych, jak też i sę dziów WSR, po cho dzi ła
z uprzed nio roz for mo wa ne go są du gar ni zo no we go. Od pra cow ni ków cy wil nych nie wy ma -
ga no prze szko le nia woj sko we go. Cho ciaż by li oni jedynie uzu peł nie niem ka dry pra cow ni -
ków woj sko wych, także pod le ga li są dow nic twu woj sko we mu, w któ rym ry go ry stycz nie
prze strze ga no dys cy pli ny. Za bro nio ne m.in. by ło pro wa dze nie roz mów pry wat nych w go -
dzi nach urzę do wych, a nie sto su ją cych się do te go roz ka zu ka ra no w try bie dys cy pli nar nym.
Za ka za no rów nież wy kra cza ją cych po za ra my służ bo we kon tak tów pra cow ni ków biu ro -
wych (se kre ta rze, ma szy nist ki itd.) z obroń ca mi woj sko wy mi 82. 

We dług Sta ni sła wa Gro bel ne go obieg pism w da nej in sty tu cji usta la ła we wnętrz na in -
struk cja biu ro wa. Od by wał się on bez po kwi to wa nia, z wy jąt kiem prze sy łek war to ścio wych
i pism szcze gól nie waż nych. Każ dy do ku ment roz po czy na ją cy spra wę otrzy my wał znak
z wy ka zu akt. Sym bol ten skła dał się z trzech ele men tów: 

1. Na zwy wy dzia łu, w któ rym prze cho wy wa ne by ły ak ta spra wy, 
2. Nu me ru tecz ki – zgod nie z wy ka zem akt, 
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79 AIPN Bi, 172/93, Pro to kół kon tro li kan ce la rii taj nej w dniach 14–15 I 1946 r., k. 25/2. 
80 AIPN Bi, 172/8, Zbior nik py tań nr 00142/45 w spra wach pro wa dze nia taj nej ko re spon den cji w Woj sku

Pol skim, 13 I 1945 r., Po rzą dek wy sył ki taj nych do ku men tów, k. 107. 
81 Ibi�dem, Po rzą dek ewi den cji ści śle taj nych roz ka zów, k. 110. 
82 AIPN Bi, 172/28, Roz kaz nr 82 sze fa WSR ppłk. Ju lia na Giem bor ka, 5 VIII 1947 r., k. 19. 



3. Wpi su do spi su spraw (np. nr IV/175/15, gdzie IV ozna cza ło wy dział, 175 – uro czy -
sto ści woj sko we, 15 – wpis spra wy w tecz ce). 

Spra wę re je stro wa no tyl ko raz – pod jed ną po zy cją po rząd ko wą bez wzglę du na licz bę
do ku men tów do niej do pły wa ją cych. Spi sy spraw naj czę ściej by ły pro wa dzo ne przez re fe -
ren tów dla po szcze gól nych te czek chro no lo gicz nie, nie kie dy tyl ko – al fa be tycz nie. Ak ta
bez po śred nio po za ła twie niu spraw wkła da no do te czek przed mio to wych. Prze cho wy wa no
je u re fe ren tów lub w kan ce la rii, je że li wy ma ga ły te go wzglę dy bez pie czeń stwa. 

W oma wia nym okre sie w kan ce la riach woj sko wych obo wią zy wał sys tem kan ce la ryj ny
dzien ni ko wy po le ga ją cy na sto so wa niu dzien ni ka po daw cze go do re je stra cji i kon tro li obie -
gu do ku men tów oraz nada niu im ukła du zgod nie z wy ka zem akt. Pró by wpro wa dze nia
w 1949 r. no we go sys te mu kan ce la ryj ne go (bez dzien ni ko we go) za koń czy ły się fia skiem.
No wy nor ma tyw kan ce la ryj ny obo wią zy wał tyl ko rok, po nie waż od stycz nia 1950 r. zo stał
za stą pio ny In struk cją o pro wa dze niu biu ro wo ści jaw nej w woj sku. Prze no si ła ona za sa dy
po stę po wa nia z ak ta mi taj ny mi na do ku men ty jaw ne83. 

c) po mo ce kan ce la ryj ne

Pod sta wo wą po mo cą ewi den cyj ną by ło re per to rium akt spraw. Umoż li wia ło ono prze -
gląd spraw kar nych, śle dze nie ich sta nu re ali za cji w da nej chwi li, ozna cza nie akt oraz
wykorzystywano je do ce lów sta ty stycz nych. Wszyst kie spra wy od no to wy wa ne by ły w ko -
lej no ści, w ja kiej wpły wa ły do są du lub pro ku ra tu ry. Po le wej stro nie re per to rium wpi sy wa -
no wszyst kie da ne zwią za ne z przy go to wa niem roz pra wy głów nej. W pierw szej ru bry ce od -
no to wy wa no licz bę re per to rium. Sta no wi ła ona oprócz ozna cze nia li te ro we go oraz dwóch
ostat nich cyfr ro ku część sy gna tu ry akt. W dru giej ru bry ce no to wa no dzień i mie siąc wpły wu
spra wy, a w trze ciej sy gna tu rę pro ku ra tu ry. Czwar tą ru bry kę prze zna czo no na wpi sy wa nie
szcze gó ło wych da nych do ty czą cych oskar żo ne go. Kwa li fi ka cję prze stęp stwa we dług ak tu
oskar że nia umiesz cza no w pią tej ru bry ce. Czas po by tu oskar żo ne go w aresz cie śled czym
od no to wy wa no w ko lej nych ru bry kach (szó stej i siód mej). Pierw sza kar ta re per to rium czę -
sto koń czy ła się wpi sa niem da ty za ła twie nia spra wy bez roz pra wy głów nej (przez umo rze -
nie, za wie sze nie po stę po wa nia lub zwró ce nie śledz twa w ce lu uzu peł nie nia). 

Na pra wej stro nie re per to rium na no szo no da tę i treść wy ro ku za są dzo ne go na roz pra wie
głów nej. W ko lej nych ru bry kach znaj do wa ły się wpi sy od no szą ce się do ape la cji lub re wi -
zji, a na stęp nie treść orze cze nia wy ro ku wy da ne go w II in stan cji (zwol nie nie wa run ko we,
amne stia, utrzy ma nie wy ro ku w mo cy lub po zo sta wie nie skar gi re wi zyj nej bez uwzględ nie -
nia). W na stęp nych ko lum nach wpi sy wa no da ty upra wo moc nie nia się wy ro ku, prze sła nia
orze cze nia do wy ko na nia oraz zło że nia spra wy do ar chi wum. Ostat nią ru bry kę uzu peł nia no
uwa ga mi do ty czą cy mi prze nie sie nia, zwol nie nia z wię zie nia oraz prze re je stro wa nia akt
spra wy, prze ka za nia do dys po zy cji KW MO, po zo sta wie nia akt w są dzie, a tak że ozna cze -
niem kwa li fi ka cji cza so wej prze cho wy wa nych akt. 

Re per to ria pro wa dzo no osob ny mi rocz ni ka mi. Za koń czo ne re per to rium każ do ra zo wo na le -
ża ło opa trzyć da tą za mknię cia, któ rą po twier dzał pie czę cią i pod pi sem szef są du re jo no we go. Na
okład ce re per to rium na le ża ło określić na zwę są du lub pro ku ra tu ry od po wied nią li te rą oraz cy frą
ro ku. Po za mknię ciu wszyst kich spraw re per to rium na le ża ło zszyć i opra wić w okład ki 84. 
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83 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 5. 
84 AIPN, 879/2, Okól nik nr 04/45 na czel ne go sze fa Wy dzia łu Są dow nic twa Wo jen ne go Woj ska Pol skie go

gen. Alek san dra Tar now skie go z 9 I 1945 r. w spra wie pro wa dze nia ksiąg w są dach i pro ku ra tu rach woj sko -
wych, wy ka zów i spra woz dań, ozna cze nia, za kła da nia i pro wa dze nia akt oraz jed no li te go sto so wa nia nazw
sądów i pro ku ra tur woj sko wych, k. 18–22. 



IV. Prze ka za nie akt do ar chi wum 

Na gro ma dzo na du ża ilość akt z okre su woj ny oraz no wa do ku men ta cja po wsta ją ca
w jed nost kach i in sty tu cjach są do wych wy ma ga ły od po wied nie go za bez pie cze nia przez
służ bę ar chi wal ną. Brak szcze gó ło wych prze pi sów do ty czą cych po stę po wa nia z ar chi wa lia -
mi spo wo do wał, że twór cy akt nie przy wią zy wa li szcze gól nej wa gi do wy two rzo nych przez
sie bie do ku men tów. NSW 10 sierp nia 1945 r. (w uzu peł nie niu do Okól ni ka nr 04 WSW
z 9 stycz nia 1945 r.) wy dał Okól nik nr 010/N w spra wie za ło że nia i pro wa dze nia ar chi wum
w woj sko wych są dach okrę go wych i gar ni zo no wych. W myśl po wyż szych prze pi sów
w ramach do tych cza so wych eta tów (BSG – etat 31/9) są dy mia ły nie zwłocz nie za ło żyć ar chi -
wa w ce lu prze cho wy wa nia spraw osta tecz nie za ła twio nych. Ak ta skła da ne do ar chi wum
po win ny być wpi sa ne do książ ki ar chi wal nej opa trzo nej sto sow ną licz bą i uło żo ne ko lej no
rocz ni ka mi. Na sza fach i pół kach na le ża ło umie ścić na pi sy do ty czą ce ro ku i licz by akt zło -
żo nych w ar chi wum. 

Uzu peł nie niem książ ki ar chi wal nej był sko ro widz al fa be tycz ny za wie ra ją cy na zwi sko
i imię, okre śle nie, z ja kie go ar ty ku łu (ko dek su, de kre tu) oskar żo ny zo stał ska za ny, licz bę
archi wal ną ła ma ną przez dwie ostat nie cy fry ro ku. Sko ro widz na le ża ło za kła dać na kil ka lat85. 

Od chwi li wej ścia w ży cie Okól ni ka nr 010/N zmie nił się spo sób prze cho wy wa nia do ku -
men tów. Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi ak ta za koń czo nych spraw kar nych znaj du ją ce się
w ar chi wum NSW mia ły być zwró co ne wła ści wym są dom. Do nad zo ru są do we go prze sy ła -
ne mia ły być je dy nie wszyst kie od pi sy wy ro ków i po sta no wień koń czą cych po stę po wa nie 86. 

Sztab Ge ne ral ny WP 27 paź dzier ni ka 1945 r. wy dał In struk cję o pro wa dze niu i pra wi -
dłach prze ka zy wa nia akt do ar chi wum. Za le ca ła ona na stę pu ją ce upo rząd ko wa nie do ku -
men ta cji: 

„a) do ku men ty mu szą być w tecz ce lub okład ce;
b) na tecz ce lub okład ce ma być wy pi sa na na zwa jed nost ki, za rzą du, de par ta men tu, nu -

mer tecz ki, na zwa tecz ki, da ta roz po czę cia i za koń cze nia tecz ki, licz ba ar ku szy i ter min
prze cho wy wa nia;

c) gru bość do ku men tów znaj du ją cych się w tecz ce nie po win na prze kra czać wy so ko ści
grzbie tu tecz ki lub okład ki, w wy pad ku ist nie nia więk szej ilo ści do ku men tów tecz ki po win -
ny być roz dzie la ne na to my;

d) wszel kie spi na cze, igły lub szpil ki na do ku men tach na le ży usu nąć;
e) do ku men ty w tecz kach od da wać obo wiąz ko wo pod szy te;
f) ar ku sze te czek win ny być po nu me ro wa ne w pra wym gór nym ro gu, tecz ki zaś po dzie -

lo ne na to my, każ dy od dziel nie nu me ro wa ny;
g) do te czek po wi nien być wło żo ny do kład ny spis wszyst kich pod szy tych do ku men tów; 
h) tecz ki po win ny być zwią za ne i uło żo ne w pacz ki o wy so ko ści nie prze kra cza ją cej 20 cm”87. 
Zgod nie ze wspo mnia nym wcze śniej okól ni kiem oraz Tym cza so wym re gu la mi nem urzę -

do wa nia są dów i pro ku ra tur jed nost ki woj sko we zo sta ły zo bo wią za ne do prze ka zy wa nia ar -
chi wom te re no wym akt jaw nych i taj nych po upły wie ro ku, li cząc od pierw sze go stycz nia
na stęp ne go ro ku po za koń cze niu re ali za cji spra wy. Te z ko lei od da wa ły do Cen tral ne go Ar -
chi wum Woj sko we go do ku men ty z ka te go rią prze cho wy wa nia więk szą niż pięć lat oraz ma -
te ria ły ar chi wal ne wie czy ste. Ak ta, któ rych okres prze cho wy wa nia był krót szy niż pięć lat,
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85 Ibi�dem, Pro wa dze nie sko ro wi dza na zwisk, k. 23. 
86 Ibi�dem, Okól nik nr 010/N NSW z 10 VIII 1945 r. w spra wie za ło że nia i pro wa dze nia ar chi wum w woj -

sko wych są dach okrę go wych i gar ni zo no wych, k. 220–221. 
87 S. Gro bel ny, op.�cit., s. 8. 



pod le ga ły ko mi syj ne mu znisz cze niu w ar chi wach te re no wy ch88. Ma te ria ły o szcze gól nym
zna cze niu hi sto rycz nym lub po li tycz nym mia ły być prze sy ła ne do Woj sko we go Biu ra Hi -
sto rycz ne go 89. 

Po nad to w ce lu upo rząd ko wa nia spraw ar chi wal nych szef Szta bu Ge ne ral ne go gen. Wła -
dy sław Kor czyc Roz ka zem nr 0247/Org. z 11 li sto pa da 1950 r. zo bo wią zał sze fów cen tral -
nych in sty tu cji MON oraz do wód ców pod le głych mu jed no stek woj sko wych do prze pro wa -
dze nia w swo ich ar chi wach do kład nej in wen ta ry za cji akt jed no stek, któ re zo sta ły
sfor mo wa ne w la tach 1943–194890.

Zgod nie z po wyż szym roz ka zem kie row nik kan ce la rii taj nej por. Jó zef Basz kie wicz spo -
rzą dził wy kaz in wen ta ry za cyj ny akt WSG oraz WSR. Ogó łem zar chi wi zo wa nych by ło 119
po zy cji, m.in.: dzien ni ki ko re spon den cyj ne, roz ka zy i okól ni ki, roz ka zy we wnętrz ne, spra -
wy go spo dar cze, spra wy per so nal ne, roz ka zy i wy ty ki Naj wyż sze go Są du Woj sko we go
i De par ta men tu Służ by Spra wie dli wo ści, ak ta ofi cer skich są dów ho no ro wych, roz ka zy na -
czel ne go wo dza WP oraz Do wódz twa Okrę gu Woj sko we go nr 191. 

Ak ta i księ gi roz for mo wa nych są dów i pro ku ra tur mia ły prze jąć i prze cho wy wać in sty -
tu cje wy mia ru spra wie dli wo ści, któ re zo sta ły po wo ła ne w ich miej sce. Ak ta spraw kar nych
pro wa dzo ne przez WSG prze jął i pro wa dził da lej WSR. Po zo sta łe ma te ria ły ad mi ni stra cyj -
ne są du zgod nie z In struk cją nr 9/48 o prze cho wy wa niu, wy dzie la niu i nisz cze niu akt w ar -
chi wum mia ły być prze ka za ne do ar chi wum DOW nr 1. 

W związ ku z no we li za cją pra wa kar ne go, a w szcze gól no ści De kre tu z dnia 13 ma ja
1953 r. o zmia nie nie któ rych prze pi sów ko dek su woj sko we go po stę po wa nia kar ne go, jak
rów nież prze pi sów Tym cza so wej in struk cji o wy ko ny wa niu orze czeń w spra wach kar nych,
ZSW po sta no wił zre for mo wać dzia łal ność ar chi wów są do wych. 

Wpro wa dzo ny zo stał po dział ar chi wum na dwie za sad ni cze czę ści: „A” i „B”. W pierw -
szym mia ły znaj do wać się ak ta spraw kar nych ak tu al nych, w któ rych nie zo sta ły wy ko na -
ne ka ry po zba wie nia wol no ści wo bec wszyst kich ska za nych. W ar chi wum „B” na le ża ło
prze cho wy wać ma te ria ły po stę po wań za koń czo nych, czy li ta kich, gdzie ka ra po zba wie nia
wol no ści zo sta ła wy ko na na wo bec wszyst kich ska za nych, względ nie oskar że ni zo sta li unie -
win nie ni lub unie waż nio no po stę po wa nie, a oskar że ni wy szli na wol ność. Ak ta spraw kar -
nych mia ły być prze no szo ne z ar chi wum „A” do ar chi wum „B” w mo men cie otrzy ma nia
pro to ko łu wy ko na nia ka ry śmier ci czy za wia do mie nia o od by ciu ka ry po zba wie nia wol no -
ści lub skie ro wa nia do od dzia łu kar ne go. Po wyż sze zmia ny mia ły być nie zwłocz nie od no -
to wa ne w re per to riu m92. 

Zgod nie ze wspo mnia ną już usta wą z 5 kwiet nia 1955 r. płk Oskar Kar li ner po le cił, aby
ak ta spraw kar nych z lat 1944–1955 za wy jąt kiem spraw żoł nie rzy, któ re mia ły być prze sła -
ne w póź niej szym ter mi nie do WSG w War sza wie, prze ka zać Są do wi Wo je wódz kie mu
w Bia łym sto ku. Zo bli go wał przy tym WSR do po wie rze nia dzien ni ków pism wcho dzą cych
i wy cho dzą cych ko re spon den cji taj nej i jaw nej za 1955 r. ar chi wom okrę go wym w ostat nim
sta dium li kwi da cji są du, tak aby wszel kie czyn no ści są du mo gły być do ostat niej chwi li
jego ist nie nia udo ku men to wa ne. Ak ta, któ re wpły nę ły w póź niej szym ter mi nie, na le ża ło
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88 Ibi�dem, s. 9. 
89 AIPN, 879/2, Okól nik nr 010/N NSW z 10 VIII 1945 r. w spra wie za ło że nia i pro wa dze nia ar chi wum

są dów okrę go wych i gar ni zo no wych, k. 220. 
90 AIPN Bi, 172/109, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 0247/Org. wi ce mi ni stra obro ny na ro do wej gen. Wła -

dy sła wa Kor czy ca z 11 XI 1950 r. w spra wie upo rząd ko wa nia spraw ar chi wal nych, k. 12/310. 
91 AIPN Bi, 172/104, Wy kaz in wen ta ry za cyj ny akt z lat 1943–1948, 18 XII 1950 r., k. 7/222. 
92 R. Leś kie wicz, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych…, s. 109. 



prze ka zać są do wi wo je wódz kie mu za od ręb nym pi smem prze wod nim i do łą czyć do pro to -
ko łu zdaw czo -o dbio rcz ego. 

Ak ta mia ły być prze ka za ne zgod nie ze sta nem re per to rium „Sr”. Szcze gó ło wo na le ża ło
po dać licz bę i miej sce akt spraw kar nych, któ re znaj do wa ły się po za WSR. Prze ka zu jąc akta
spraw, w któ rych ska za ni od by wa li ka rę po zba wie nia wol no ści, sze fo wie WSR mie li
obowią zek za wia do mić wła ści we jed nost ki wię zien ne o po wie rze niu akt spraw są do wi wo -
je wódz kie mu. Po stę po wa nia pod le ga ją ce na dal wła ści wo ści są dów woj sko wych nie roz pa -
trzo ne przed 1 ma ja 1955 r. oraz re per to ria „Cs” mia ły być prze sła ne w ter mi nie do 10 ma ja
1955 r. do WSG w War sza wie 93. 

Prze ka zy wa nie akt WSR do SW w Bia łym sto ku roz po czę to 19 ma ja 1955 r. Do ty czy ło
to naj pierw akt za la ta 1952–1955, na to miast w na stęp nych dniach zda wa no ma te ria ły za
okres 1944–1951. Ca łą ope ra cję pla no wa no za koń czyć 31 ma ja 1955 r.94

Do ku men ty taj ne i jaw ne (w tym tecz ki pra cy ofi ce rów) WSR 10 czerw ca 1955 r. prze -
ka za no do ar chi wum Do wódz twa War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go oraz Za rzą du Są -
dow nic twa Woj sko we go. Ostat nią par tię akt WSR kpt. Jó zef Basz kie wicz miał 15 lip ca
1955 r. prze słać do ar chi wum Do wódz twa WO W95. 

Pie czę cie i stem ple roz for mo wa nych są dów na ka za no sze fom WSR prze słać do Za rzą -
du VI Szta bu Ge ne ral ne go, na to miast tecz ki wy ro ków i pro to ko łów po sie dzeń nie jaw nych,
Tym cza so wą in struk cję o wy ko na niu orze czeń w spra wach kar nych, Tym cza so wy re gu la -
min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, cz. I, cza so pi sma i książ ki o tre ści woj -
sko wej do ZSW. Do Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej po win na być prze ka za na In struk cja
o pro wa dze niu do cho dzeń w spra wach kar nych. Tecz ki per so nal ne pra cow ni ków cy wil -
nych, któ rzy prze szli do pra cy w in nych są dach woj sko wych, prze nie sio no do tych że pla có -
wek. Za rzą dzo no rów nież znisz cze nie te czek od pi sów po sta no wień NSW96. 

WSR w Bia łym sto ku zo stał osta tecz nie roz for mo wa ny 16 lip ca 1955 r.97

Do skład ni cy akt SW w Bia łym sto ku tra fi ły tyl ko ak ta spraw kar nych, czę sto jesz cze nie -
ukoń czo nych, oraz re per to ria „Sr”. Tu taj ak ta opra wio no w no we okład ki oraz nada no im
no we sy gna tu ry. W trak cie po rząd ko wa nia akt w 1958 r. kil ka na ście jed no stek wy bra ko wa no. 

Ko lej nym eta pem w pro ce sie ar chi wi za cji akt WSR był ich po dział, któ ry na stą pił
w związ ku z pi smem mi ni stra spra wie dli wo ści z 16 ma ja 1966 r. Na ka zy wał on prze ka za -
nie bez pie ce akt WSR bę dą cych w jej za in te re so wa niu. Pierw szy wy kaz spraw (669 akt po -
stę po wań WSR oraz 54 WSG) przy go to wa nych do prze sła nia KW MO w Bia łym sto ku spo -
rzą dzo no 7 czerw ca 1966 r. Dwu dzie ste go siód me go lu te go 1967 r. do KW MO prze ka za no
588 spraw kar nych (w tym 47 WSG)98, a w la tach 1967–1969 – łącz nie 702 jed nost ki ar -
chi wal ne. Wszyst kie spra wy do ty czy ły pro ce sów po li tycz nych oraz przy na leż no ści do nie -
le gal nych or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych. W ar chi wum KW MO nada no im no we sy gna -

Teresa Pogorzelska 

44

Z
A

SÓ
B

 A
R

C
H

IW
A

LN
Y

93 AIPN Bi, 172/219, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 02/55 sze fa ZSW płk. Oska ra Kar li ne ra z 26 IV 1955 r.
w spra wie roz for mo wa nia są dów re jo no wych, k. 6/26. 

94 AIPN Bi, 172/228, Roz kaz nr 53 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka w spra wie prze ka za nia akt Są do wi Wo je -
wódz kie mu, 18 V 1955 r., k. 16. 

95 Ibi�dem, Roz kaz nr 73 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka o roz for mo wa niu Woj sko we go Są du Re jo no we go,
14 VII 1955 r., k. 25. 

96 AIPN Bi, 172/219, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 02/55 sze fa ZSW płk. Oska ra Kar li ne ra z 26 IV 1955 r.
w spra wie roz for mo wa nia są dów re jo no wych, k. 6/29. 

97 AIPN Bi, 172/228, Roz kaz nr 73 mjr. Ka zi mie rza Moch ta ka o roz for mo wa niu Woj sko we go Są du Re jo -
no we go, 14 VII 1955 r., k. 25. 

98 AIPN Bi, 044/291/1, Mel du nek na czel ni ka KW MO w Bia łym sto ku do na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C”
MSW o ilo ścio wym i ja ko ścio wym sta nie akt WSR, 24 IV 1967 r., k. 119. 



tu ry ar chi wal ne i wy ko rzy sty wa no do spo rzą dza nia cha rak te ry styk obiek to wych, a tak że
aktu ali za cji kar to tek oso bo wych pro wa dzo nych przez or ga ny bez pie czeń stwa pań stwa. Do
ar chi wum są du wo je wódz kie go po wyż sze ma te ria ły po wró ci ły 10 stycz nia 1990 r. 

Ak ta po zo sta łe w skład ni cy są du wo je wódz kie go na pod sta wie pi sma MSW z 27 grudnia
1966 r. pod da no kon ser wa cji: opra wio no w no we okład ki (presz pa no we), zak tu ali zo wa no
prze gląd akt, pod kle jo no znisz czo ne do ku men ty oraz na da  no no we sy gna tu ry „AS” (akta
są do we)99. 

Od 1977 r. w związ ku z Roz po rzą dze niem mi ni stra spra wie dli wo ści z 6 grud nia 1975 r.
w spra wie okre sów prze cho wy wa nia i wa run ków nisz cze nia akt są do wych ma te ria ły WSR
za czę to prze ka zy wać do Ar chi wum Pań stwo we go w Bia łym sto ku. Pierw sze prze ję cie 232
akt na stą pi ło 1 kwiet nia 1977 r. Dwa la ta póź niej do ar chi wum tra fi ły 4263 j.a. (43 mb),
a 9 kwiet nia 1987 r. ko lej ne 458 jed nost ki (6 mb) WSR. Ostat nie 233 spra wy zo sta ły prze -
ka za ne 13 li sto pa da 1997 r. 

Ar chi wum Pań stwo we w Bia łym sto ku prze ję ło 5711 j.a. (61,1 mb), 13 re per to riów i 15
sko ro wi dzów z lat 1944–1955100. W trak cie po rząd ko wa nia zli kwi do wa ny zo stał układ
nada ny w skład ni cy są du. Ak ta uło żo no chro no lo gicz nie we dług obo wią zu ją cych pro ce dur
ar chi wal ny ch101. 

Mi ni ster spra wie dli wo ści 8 li sto pa da 1989 r. zle cił pre ze som są dów wo je wódz kich
wstrzy ma nie bra ko wa nia akt spraw kar nych są dów woj sko wych i za kwa li fi ko wał je do ka -
te go rii „A”. Na ka zał też prze ka za nie ich do Głów nej Ko mi sji Ba da nia Zbrod ni Hi tle row -
skich w Pol sce 102. 

W 2003 r. ak ta WSR zgod nie z art. 25 Usta wy z dnia 18 grud nia 1998 o In sty tu cie Pa -
mię ci Na ro do wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu zo sta ły prze -
ka za ne z Ar chi wum Pań stwo we go do Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku. Spis zdaw czo -o dbior -
czy skła dał się z 5453 po zy cji (5582 tecz ki). Rok póź niej tra fi ły do In sty tu tu ko lej ne 84
jed nost ki. Ostat nie 23 j.a. prze ję to w la tach 2005–2007. Spo wo do wa ne to by ło roz pa try wa -
ny mi przez sąd pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych od wo ła nia mi i re wi zja mi od wy ro ków
WSR. W związ ku z tak dłu gim okre sem prze ka zy wa nia akt do OBU iAD w Bia łym sto ku zo -
sta ły one uję te w 12 spi sach zdaw czo -o dbio rczych. W ar chi wum IPN ko lej ny raz zmie nio -
no układ akt. Zy ska ły one wów czas no wą sy gna tu rę: nu mer ko lej ne go pro to ko łu prze ka za -
nia ła ma ny przez po zy cję w spi sie zdaw czo -o dbio rczym. Do ku men ty naj bar dziej
znisz czo ne pod da no kon ser wa cji i di gi ta li za cji. 

W ar chi wum Od dzia łu IPN w Bia łym sto ku zna la zły się rów nież 232 tecz ki spraw ad mi -
ni stra cyj nych uzy ska ne w dro dze uży cze nia z Ar chi wum Wojsk Lą do wych w War sza wie. 

V. Cha rak te ry sty ka akt Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku

Wśród ma te ria łów ar chi wal nych WSR w Bia łym sto ku naj więk szą i naj cen niej szą część
sta no wią ak ta spraw kar nych. Opi su ją one pro ce du rę zwią za ną z pro wa dze niem śledztw
i wska zu ją na ten den cje do ty czą ce ści ga nia prze stępstw o cha rak te rze an ty pań stwo wym,
a jed no cze śnie da ją świa dec two ści słej współ za leż no ści są dów i pro ku ra tur woj sko wych
od urzę dów bez pie czeń stwa pu blicz ne go oraz in stan cji par tyj nych. Na szcze gól ną uwa gę
zasłu gu ją ak ta pro ce so we do ty czą ce: współ pra cy z pod zie miem nie pod le gło ścio wym,
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99 Ibi�dem, Za sa dy ewi den cji akt są do wych zde po no wa nych w ar chi wum Wy dzia łu „C” KW MO w Bia -
łym sto ku, 7 XI 1968 r., k. 56. 

100 APB, Księ ga na byt ków, nr ze spo łu 509, da ty skraj ne: 1944–1956, sygn. akt: G, R, DR, SR, K. 
101 Ibi�dem, da ty skraj ne: 1944–1956, sygn. akt: G, R, D, R, SR, K. 
102 B. Kie tliń ska, op.�cit., s. 106. 



nielegal ne go po sia da nia bro ni, na pa dów na po ste run ki MO, sze rze nia wro giej pro pa gan dy
oraz de zer cji. W ak tach zna leźć moż na przy kła dy wy mu sza nia ze znań na oskar żo nych oraz
wy da wa nia bar dzo su ro wych wy ro ków na wet za bła he prze wi nie nia. 

Ak ta ad mi ni stra cyj ne moż na po dzie lić na pięć grup: 
a) ak ta szko le nio we, 
b) ak ta po rząd ko we (za opa trze nia woj sko we go), 
c) ak ta or ga ni za cyj ne i per so nal ne, 
d) ak ta po kon trol ne, 
e) ma te ria ły do ty czą ce umac nia nia wła dzy lu do wej w la tach 1946–1955. 
Naj licz niej sze są ak ta szko le nio we, w któ rych prze wa ża ją roz ka zy, pro gra my szko le ń

i spra woz da nia. Waż ną gru pę sta no wią ak ta zwią za ne z kwe stia mi or ga ni za cyj ny mi, per so -
nal ny mi i po rząd ko wy mi – okól ni ki i róż ne go ty pu za rzą dze nia. Istot ne są rów nież roz ka zy
i za rzą dze nia o de mo bi li za cji i kry te riach na bo ru do służ by za wo do wej. Dzien ni ki roz ka -
zów we wnętrz nych po zwa la ją na to miast na peł ne od two rze nie ob sa dy per so nal nej WSR.
War to zwró cić uwa gę na roz ka zy i za rzą dze nia po rząd ko we oraz oko licz no ścio we za wie ra -
ją ce in for ma cje zwią za ne z od by wa niem służ by woj sko wej, w tym szcze gó ło we in struk cje
do ty czą ce opie ki nad ta bo rem kon nym, za cho wa niem hi gie ny w woj sku, wal ki z cho ro ba -
mi oraz udzia łu w uro czy sto ściach re li gij nych za rów no ka to lic kich, jak i ju da istycz nych. 

In te re su ją cą gru pę do ku men tów sta no wią pro to ko ły kon tro li prze pro wa dzo nej przez
ZSW i zwią za ne z nią za le ce nia. Ma te ria ły te ob ra zu ją stan wy szko le nia, dys cy pli ny, or ga -
ni za cji pra cy oraz za strze że nia do ty czą ce wy ro ków. 

Cen nym źró dłem wie dzy są spra woz da nia są du z prze bie gu umac nia nia wła dzy lu do wej
na Bia ło stoc czyź nie w la tach 1946–1955, w tym opi su ją ce wal kę z żoł nie rza mi pod zie mia
nie pod le gło ścio we go oraz ak cje pro pa gan do we prze pro wa dza ne w cza sie re fe ren dum
w 1946 r. i wy bo rów do Sej mu Usta wo daw cze go. 

Ze wzglę du na tech ni kę spo rzą dza nia ak ta WSR moż na po dzie lić na: rę ko pi sy, ma szy -
no pi sy oraz dru ki po wie la ne róż ną tech ni ką. Wy gląd i po stać ze wnętrz na wo lu mi nów akt
spraw WSR w Bia łym sto ku nie ule gły w trak cie ist nie nia są du istot nym zmia nom. W ja -
sno żół tych pa pie ro wych ob wo lu tach znaj du ją się ak ta for ma tu 210 × 297 mm. Grzbie ty akt
zo sta ły wzmoc nio ne po dwój ną kart ką pa pie ru, zło żo ną pa ro krot nie w pa sek od po wied niej
sze ro ko ści, w zależności od gru bo ści wo lu me nu. Do pa ska po przez okład kę (osła nia ca ły
tom) przy szy to po szcze gól ne skład ki. Wszyst kie pi sma ma ją roz miesz czo ne w okre ślo nym
ukła dzie i ko lej no ści cha rak te ry stycz ne ele men ty: ad re sat, miej sce i da ta wy sta wie nia pis -
ma, je go nu mer, wła ści wy tekst, pod pis, pie częć, ewen tu al ne orze cze nie taj no ści, po uf no -
ści lub ter mi no wo ści pi sma, na kła dy, na zwi sko oso by re da gu ją cej, na zwę in sty tu cji oraz
zwro ty grzecz no ścio we. Część opi sów na ob wo lu cie jest dru ko wa na, po zo sta łe są uzu peł -
nia ne ręcz nie. Gru bość akt kształ tu je się mię dzy 2 a 3 cm, do ku men ty są zszy te lnia ny mi
nić mi103. 

VI. Za koń cze nie

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Bia łym sto ku funk cjo no wał w la tach 1946–1955. Po wo ła ny
zo stał do ży cia na pod sta wie roz ka zu or ga ni za cyj ne go NDWP z 20 stycz nia 1946 r. Jednym
z rezultatów je go pra cy są do ku men ty ad mi ni stra cyj ne oraz ak ta spraw kar nych zgro ma dzo -
ne w In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej. Ma te ria ły ad mi ni stra cyj ne sta no wią za le d wie nie wiel -
ką część do ku men ta cji wy two rzo nej przez WSR. Jed nak to dzię ki nim moż li we by ło od two -
rze nie struk tu ry or ga ni za cyj nej są du, funk cjo no wa nia kan ce la rii taj nej, a na stęp nie pro ce su
ar chi wi za cji akt. Istot ną ro lę w pra cy są du od gry wał se kre ta riat, któ re go skład eta to wy
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ustala ny był na wnio sek na czel ne go sze fa Są dow nic twa Woj sko we go. Po dział czyn no ści
mię dzy sę dziów na stę po wał na pod sta wie za rzą dze nia sze fa są du. Wobec per so ne lu kan ce -
la ryj ne go w spra wach nad zo ru sto so wa ne by ły ogól ne prze pi sy woj sko we go re gu la mi nu
dys cy pli nar ne go 104. 

Obec nie w ar chi wum OBU iAD w Bia łym sto ku prze cho wy wa ne są 5854 j.a. do ty czą ce
spraw kar nych i urzą dzeń ewi den cyj nych. O ile od na le zie nie akt spraw kar nych nie stwa rza
więk szych kło po tów, o ty le od szu ka nie in for ma cji in te re su ją cych hi sto ry ka w ak tach ad mi -
ni stra cyj nych (232 j.a.) wy ma ga wie le wy sił ku. Mia ły one bo wiem kil ka krot nie zmie nia ny
układ (osta tecz nie zo sta ły uło żo ne w spo sób chro no lo gicz ny), na to miast opi sy jed nost ko we
w spi sach zdaw czo -o dbio rczych nie in for mu ją do kład nie o za war to ści te czek. 

Mi mo tych bra ków ak ta WSR za wie ra ją istot ne wia do mo ści z za kre su hi sto rii woj sko -
wo ści oraz do ty czą ce pod zie mia nie pod le gło ścio we go i przej mo wa nia wła dzy przez ko mu -
ni stów. To dzię ki nim moż na uzy skać in for ma cje o struk tu rze, spo so bie dzia ła nia, a tak że
ob sa dzie per so nal nej są du. Sta no wią za tem in te re su ją cą ba zę źró dło wą dla ba da czy dzie jów
pół noc no- wscho dniej Pol ski. 
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