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Ak ta są do we mo gą sta no wić dla hi sto ry ka cen ne źró dło in for ma cji. Nie wol no jed nak
za po mi nać, że jest to spe cy ficz ny ro dzaj do ku men tów wy ma ga ją cy szcze gól nych
me tod warsz ta to wych i znacz nej do zy kry ty cy zmu, zwa żyw szy na oko licz no ści,

w ja kich po wsta ły. Do ty czy to zwłasz cza akt wy two rzo nych w sta li now skiej Pol sce,
w więk szo ści opie ra ją cych się na ma te ria łach zgro ma dzo nych przez ko mu ni stycz ne or ga ny
bez pie czeń stwa. Ak ta woj sko wych są dów re jo no wych rów nież na le żą do te go ty pu do ku -
men tów ze wzglę du na ro lę, ja ką przy pi sa no ich twór com w pro ce sie „utrwa la nia” wła dzy
lu do wej. Po przez orzecz nic two do sto so wa ne do wy tycz nych par tii ko mu ni stycz nej woj sko -
we są dy re jo no we – w tym Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku – mia ły wy eli mi no wać
„w ma je sta cie pra wa” struk tu ry nie pod le gło ścio we po wsta łe na gru zach Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go i osta tecz nie po grze bać ide ały Pol ski Nie pod le głe j1.

Po�wo�ła�nie�woj�sko�wych�są�dów�re�jo�no�wych

Po za koń cze niu dzia łań wo jen nych na te re nie Pol ski przy stą pio no do two rze nia ca łej sie -
ci urzę dów i in sty tu cji pań stwo wych – jed ną z pierw szych zor ga ni zo wa nych by ło są dow -
nic two2. Obok są dów po wszech nych stwo rzo no roz bu do wa ną struk tu rę są dów woj sko -
wych, któ re w rę kach ko mu ni stów mia ły być istotnym na rzę dziem w wal ce z opo zy cją.
W ów cze snym są dow nic twie woj sko wym szcze gól ną ro lę od gry wa ły woj sko we są dy re jo -
no we. Zo sta ły one po wo ła ne do ży cia na pod sta wie Roz ka zu nr 023/Org. mi ni stra obro ny
na ro do wej z 20 stycz nia 1946 r.3 i obej mo wa ły swo im za się giem ob szar da ne go wo je wódz -
twa. Otrzy ma ły bar dzo sze ro kie upraw nie nia, dzię ki cze mu mo gły orze kać w postępowaniach

1 F. Mu siał, Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Kra�ko�wie�1946–1955, Kra ków 2005,
s. 15.

2 O or ga ni za cji są dow nic twa w Pol sce Lu do wej zob. m.in. M. Kal las, A. Li tyń ski, Hi�sto�ria�ustro�ju�i pra�-
wa�Pol�ski�Lu�do�wej, War sza wa 2000; G. Ja ku bow ski, Są�dow�nic�two�po�wszech�ne�w Pol�sce, War sza wa 2002;
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� w służ�bie� pań�stwa� i oby�wa�te�li.�Ma�te�ria�ły� III� Kra�jo�we�go� Sym�po�zjum�Ar�chi�wal�ne�go,� Łódź 4–5

wrze�śnia�2001�r., red. J. Ba ra now ski i U. Za rzyc ka -Su tter, Łódź 2001, s. 27–61.
3 M. Za bor ski, Oni�ska�zy�wa�li�na�śmierć...�Szko�le�nie�sę�dziów�woj�sko�wych�w Pol�sce�w la�tach�1944–1956

[w:] Skry�te�ob�li�cze�sys�te�mu�ko�mu�ni�stycz�ne�go.�U źró�deł�zła, red. R. Bäcker i in., War sza wa 1997, s. 142–145.
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osób cy wil nych oskar żo nych o prze stęp stwa prze ciw ko pań stwu, jak rów nież w spra wach
funk cjo na riu szy Mi li cji Oby wa tel skiej, urzę dów bez pie czeń stwa, Stra ży Wię zien nej, żoł -
nie rzy Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go oraz Wojsk Ochro ny Po gra ni cza (od
1949 r.). We dług teo re ty ków pra wa PRL woj sko we są dy re jo no we „znaj do wa ły się w pier-
w szym sze re gu wal ki kla so wej [...]. Na woj sko we są dy re jo no we na ło żo ne zo sta ły za da nia,
któ rym nie mógł by po do łać no wo kształ tu ją cy się wów czas apa rat są dów po wszech nych,
prze ży wa ją cy zresz tą ol brzy mie trud no ści ka dro we”4. Z uwa gi na fakt, że or ga ni za cja
i funk cjo no wa nie kil ku spo śród woj sko wych są dów re jo no wych do cze ka ły się opra co wań
mo no gra ficz nych, w ni niej szym ar ty ku le ogra ni czo no się je dy nie do przy po mnie nia naj -
waż niej szych za gad nień ma ją cych zna cze nie dla pre zen to wa nej pro ble ma ty ki5. 

Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Gdań�sku

Roz ka zem mi ni stra obro ny na ro do wej z 22 lu te go 1946 r. po wo ła no 14 woj sko wych są -
dów i pro ku ra tur: w Bia łym sto ku, Byd gosz czy, Gdań sku, Ka to wi cach, Kiel cach, Kra ko wie,
Ko sza li nie z sie dzi bą w Szcze ci nie, Lu bli nie, Ło dzi, Olsz ty nie, Po zna niu, Rze szo wie, War -
sza wie i Wro cła wiu (w 1950 r., w związ ku z re for mą ad mi ni stra cyj no -t er yt oria lną kra ju,
utwo rzo no po nad to woj sko we są dy i pro ku ra tu ry re jo no we w Opo lu i Zie lo nej Gó rze,
szcze ciń ską eks po zy tu rę są du w Ko sza li nie prze kształ co no w sąd i pro ku ra tu rę re jo no wą).
Fak tycz ną dzia łal ność no we in sty tu cje wy mia ru spra wie dli wo ści roz po czę ły nie co póź niej
– woj sko we pro ku ra tu ry re jo no we od po ło wy mar ca 1946 r., na to miast woj sko we są dy re -
jo no we od kwiet nia tego roku6.

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku roz po czął dzia łal ność 1 kwiet nia 1946 r. i ob jął
swo ją ju rys dyk cją ob szar ów cze sne go wo je wódz twa gdań skie go. Pierw szym sze fem WSR
w Gdań sku zo stał płk Piotr Pa rze niec ki (wcze śniej szef Woj sko we go Są du Ma ry nar skie go
w Gdy ni7), zna ny z fe ro wa nia bar dzo su ro wych wy ro kó w8, m.in. w pro ce sie człon ków

4 R. Leś kie wicz, 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. 91.

5 B. Łu ka sze wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Olsz�ty�nie�1946–1955.�Szkic�do�mo�no�gra�fii, Olsz tyn 2000;
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;
J. Że laz ko, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2003, nr 5, s. 74–79;
eadem, Or�ga�ni�za�cja�i ob�sa�da�per�so�nal�na�Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Ło�dzi, „Apa rat Re pre sji w Pol sce
Lu do wej 1944–1989” 2004, nr 1 (1), s. 101–121; eadem, „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; R. Leś kie wicz, Or�ga�ni�za�cja�i dzia�łal�ność�Woj�sko�we�go
Są�du�Re�jo�no�we�go�w Po�zna�niu�(1946–1955), „Apa rat Re pre sji w Pol sce Lu do wej 1944–1989” 2006, nr 1 (3),
s. 57–90; R. Pta szyń ski, Sę�dzio�wie�Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Szcze�ci�nie�i ich�wy�ro�ki.�Stu�dia�i ma�te�ria�-
ły, Szcze cin 2008. War to za zna czyć, że w cią gu ostat nich kil ku lat po ja wi ły się rów nież mo no gra fie do ty czą -
ce osób ska za nych na ka rę śmier ci przez WSR, np.: Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy
we�Wro�cła�wiu�1946–1955, red. K. Szwa grzyk, Wro cław 2002; Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd
Re�jo�no�wy�w Rze�szo�wie�1946–1954, red. T. Be re za, P. Chmie lo wiec, Rze szów 2004; Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci
przez�Woj�sko�wy� Sąd�Re�jo�no�wy�w Ka�to�wi�cach� 1946–1955, oprac. T. Kur pierz, Ka to wi ce 2004; J. Że laz ko,
Wykaz�osób�ska�za�nych�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi�oraz�zmar�łych�w cza�sie�od�by�-

wa�nia�wy�ro�ku�po�zba�wie�nia�wol�no�ści [w:] Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Ło�dzi, red. J. Wró bel, J. Że laz ko, War -
sza wa 2004, s. 152–181; F. Mu siał, Ska�za�ni� na� ka�rę� śmier�ci� przez�Woj�sko�wy� Sąd� Re�jo�no�wy� w Kra�ko�wie
1946–1955, Kra ków 2005; Ska�za�ni�na�ka�rę�śmier�ci�przez�Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy�w Po�zna�niu�(1946–1955),
red. W. Hand ke, R. Leś kie wicz, Po znań 2006.

6 Z. Bie gań ski, Są�dow�nic�two�i ska�za�ni�na�śmierć�z przy�czyn�po�li�tycz�nych�w wo�je�wódz�twie�po�mor�skim�(byd�-
go�skim)�w la�tach�1945–1954, Bydgoszcz 2003, s. 113.

7 Woj sko wy Sąd Ma ry nar ski zo stał po wo ła ny Roz ka zem nr 15 z dnia 25 I 1945 r. Roz po czął dzia łal ność
10 V 1945 r. w tym cza so wej sie dzi bie w So po cie. W dniu 1 III 1946 r. zo stał prze for mo wa ny na Woj sko wy
Sąd Gar ni zo no wy (Ma ry nar ski) w Gdy ni i roz po czął urzę do wa nie po dob nie jak gdań ski WSR 1 IV 1946 r. 
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grupy AK pod do wódz twem „Tar za na” wy da no 4 wy ro ki ska zu ją ce na śmierć, na to miast
w pro ce sie człon ków Sem per Fi de lis Vic to ria – 3. W póź niej szym cza sie prze wod ni czył tak że
pro ce so wi ofi ce rów Wojsk Lot ni czych, w któ rym za pa dło 6 wy ro ków śmier ci i pro ce so wi
ofi ce rów ma ry nar ki, w któ rym orze czo no 3 KS (ka ry śmier ci – D.B.). Pa rze niec ki brał tak -
że udział w pro ce sie gen. Jó ze fa Ku ro pie ski, gdzie „za sły nął” tym, że nie do pu ścił żad ne go
z 37 świad ków wnio sko wa nych przez oskar żo ne go9. Je go za stęp cą był mjr Adam Ga jew -
ski 10, rów nież prze nie sio ny z Woj sko we go Są du Ma ry nar skie go. W ko lej nych la tach dzia -
łalno ścią są du kie ro wa li: mjr Ta de usz Ler cel (15 III – 30 VIII 1948 r.), mjr Ro man Boj ko
(31 VIII 1948 r. – 26 V 1949 r.) i ppłk Edward Ra taj (27 V 1950 r. – 29 VI 1955 r.). Wśród sę -
dziów gdań skie go WSR zna leź li się m.in.: Je rzy Szy mo row ski, Ma rian Brzo ziń ski, Ju lian
Wilf, Wła dy sław Ni zio -Na rski, Zyg fryd Tu rek, Ka zi mierz Jan kow ski i Wi told Kło bu kow -
ski. W la tach 1946–1955 w są dzie pra co wa ło ogó łem 24 sę dziów, ase so rów i apli kan tów
oraz 57 osób per so ne lu są do we go.

Pierw sza roz pra wa przed gdań skim WSR od by ła się 15 kwiet nia 1946 r. Naj praw do po -
dob nie j11 prze pro wa dzo no ją w sa li roz praw tym cza so wej sie dzi by WSR w Gdań sku miesz -
czą cej się w Gdy ni -K amie nnej Gó rze przy uli cy Sien kie wi cza 39. W trak cie trwa ją ce go
dzie więć lat orzecz nic twa WSR w Gdań sku roz pa trzył 3772 spo śród 3777 za re je stro wa nych
spraw. We dług re per to riów rocz nych gdań ski sąd za re je stro wał: w 1946 r. – 555 spraw,
w 1947 r. – 775, w 1948 r. – 452, w 1949 r. – 444, w 1950 r. – 454, w 1951 r. – 361, w 1952 r.
– 280, w 1953 r. – 261, w 1954 r. – 158, a w 1955 r. – 37 spraw. W 3777 spra wach zo sta ło
oskar żo nych łącz nie 5970 osób, z cze go ska za no 390512. Wśród 3905 ska za nych przez
gdań ski WSR do mi no wa ły oso by cy wil ne (2530 osób – 64,79 proc. ogó łu ska za nych), wy -
wo dzą ce się z ro dzin ro bot ni czych i rze mieśl ni czych (1692 osoby – 43,33 proc. ogó łu ska -
za nych), w wie ku po wy żej 20 lat (3297 osób – 84,43 proc. ogó łu ska za nych)13.

Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku roz for mo wa no na mo cy roz ka zu z 25 kwiet nia
1955 r., wy da ne go na sku tek uchwa le nia kil ka na ście dni wcze śniej Usta wy z 5 kwiet nia
1955 r. 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 publicz ne go,

AIPN Gd, 253/5, Pi smo sze fa WSG(M) do Od dzia łu Fi nan so we go Szta bu Głów ne go Ma ry nar ki Wo jen nej
w Gdy ni, 5 IV 1946 r., k. 35. 

8 Piotr Pa rze niec ki słu żył jesz cze w ar mii car skiej. W 1917 r. wstą pił ochot ni czo do Ar mii Czer wo nej,
gdzie był m.in. se kre ta rzem od dzia łu spe cjal ne go i ofi ce rem do zle ceń Zjed no czo ne go Pań stwo we go Za rzą du
Po li tycz ne go (OGPU) Nad woł żań skie go Okrę gu Woj sko we go. W la tach 1926–1933 był ofi ce rem śled czym
i pro ku ra to rem re jo no wym. Z pew no ścią te roz dzia ły je go ka rie ry, jak i to, że do ro ku 1954 po zo sta wał oby -
wa te lem ra dziec kim i ofi ce rem Ar mii Czer wo nej mia ły nie wąt pli wy wpływ na su ro wość orze ka nych przez
nie go wy ro ków.

9 J. Po ksiń ski, „My,�sę�dzio�wie�nie�od�Bo�ga”.�Z dzie�jów�są�dow�nic�twa�woj�sko�we�go�PRL�1944–1956.�Ma�te�-
ria�ły�i do�ku�men�ty, Warszawa 1996, s. 275–276.

10 Adam Ga jew ski – ur. 17 VI 1909 r. w Lu bli nie, mjr. Ukoń czył pra wo na Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim w 1932 r. W 1944 r. wstą pił do Woj ska Pol skie go, gdzie był sę dzią m.in. Woj sko we go Są du Gar ni zo -
no we go i Woj sko we go Są du Okrę go we go w Lu bli nie, woj sko wych są dów re jo no wych w Gdań sku i Bia łym -
sto ku, zob. AIPN, 2174/161, Ak ta oso bo we Ada ma Ga jew skie go; ORA Gdańsk, 243/1970, Ak ta oso bo we
Ada ma Ga jew skie go. 

11 Nie moż na te go stwier dzić z ca łą pew no ścią, po nie waż nie za cho wa ły się ak ta pierw szej spra wy roz pa -
try wa nej przez WSR w Gdań sku.

12 Ob li cze nia wła sne na pod sta wie spra woz dań mie sięcz nych WSR: IPN Gd 538/3, IPN Gd 538/6, IPN Gd
538/7, IPN Gd 538/9, IPN Gd 538/13, IPN Gd 538/17–19, IPN Gd 538/23–24, IPN Gd 538/29, IPN Gd 538/38
i re per to riów WSR w Gdań sku: IPN Gd 442/1–10.

13 Ibi�dem.
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Okładka�akt�zawierających�korespondencję�do�szefa�sądu.�

Znajdujące�się�w�aktach�koperty�były�zamknięte�i�zalakowane�od�1954�r.
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Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Wię zien ne j14. Za rzą dze niem or ga ni za cyj nym nr 02/55 wy da -
nym przez sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go płk. Oska ra Kar li ne ra, z dniem
30 kwiet nia 1955 r. zli kwi do wa no woj sko we są dy re jo no we i woj sko we pro ku ra tu ry re jo no -
we. Ostat nim dniem ich dzia łal no ści był 31 sierp nia 1955 r.

Dzie�je�ze�spo�łu

W ce lu przed sta wie nia dzie jów ze spo łu ar chi wal ne go WSR w Gdań sku ko niecz ne jest
omó wie nie ko lej nych eta pów po wsta wa nia oraz ar chi wi za cji akt, któ re ten ze spół two rzą.
Akta po wsta ją w na stęp stwie pro ce su ar chi wo twór cze go, któ ry jest cią giem „dzia łań do ko nu ją -
cych się w ra mach funk cjo no wa nia in sty tu cji, w wy ni ku któ re go po wsta ją do ku men ty (ak ta)
i na stę pu ją re la cje mię dzy ni mi, pro wa dzą ce do ukształ to wa nia się re gi stra tu ry oraz ko lej nych
dzia łań do ko nu ją cych się w ra mach ar chi wum, któ re prze kształ ca ją re gi stra tu rę w ze spół ar -
chi wal ny”15. Pro ces ar chi wo twór czy skła da się za tem z pro ce su ak to twór cze go i ar chi wi za cji.
Pro ces ak to twór czy moż na zde fi nio wać ja ko „pro ces utrwa la nia się w do ku men tach in for ma -
cji prze pły wa ją cych w ra mach ca łej da nej struk tu ry z uwzględ nie niem jej po wią zań ze wnętrz -
nych, w cią gu ca łe go okre su dzia łal no ści da ne go twór cy”16. Ar chi wi za cja jest na to miast pro -
ce sem, któ ry prze bie ga w re gi stra tu rze oraz w ar chi wum. W trak cie je go trwa nia re gi stra tu ra
jest pod da wa na jed no ra zo wej lub prze bie ga ją cej eta pa mi se lek cji oraz opra co wa niu ar chi wal -
ne mu 17, które po le ga na re kon struk cji lub prze bu do wie ukła du kan ce la ryj ne go, nada niu ak tom
ukła du ar chi wal ne go oraz na opra co wa niu po mo cy ar chi wal ny ch18.

Dzię ki po zna niu tych pro ce sów moż na do wie dzieć się, ja ki urząd był twór cą ze spo łu, ja -
kie by ły je go kom pe ten cje i struk tu ra or ga ni za cyj na oraz jak wy glą dał w nim obieg in for -
ma cji. Ta wie dza na to miast po zwo li nam zro zu mieć pro ce sy kształ to wa nia się re gi stra tu ry
urzę du, któ ra w wy ni ku ar chi wi za cji prze kształ ci ła się w opra co wy wa ny przez nas ze spół
ar chi wal ny. W związ ku z tym, iż w nie daw no opu bli ko wa nej mo no gra fii au tor stwa Ra fa ła
Leś kie wi cza zo stał szcze gó ło wo omó wio ny pro ces ar chi wo twór czy akt WSR w Po zna niu19,
prze bie ga ją cy po dob nie we wszyst kich te go ty pu są dach, w dal szej czę ści ar ty ku łu ogra ni -
czę się tyl ko do omó wie nia przebiegu ar chi wi za cji akt gdań skie go WSR.

W wy ni ku wspo mnia ne go już pro ce su ar chi wo twór cze go po wsta je re gi stra tu ra urzę du,
na któ rą w przy pad ku WSR w Gdań sku skła da ły się: ak ta spraw kar nych, re per to ria (ogól -
ne, po mo cy praw nej, od wo ław cze), księ gi (de po zy to wa, ar chi wal na), wy ka zy (li stów goń -
czych, kar wa run ko wo za wie szo nych), sko ro wi dze al fa be tycz ne do ksiąg oraz do ku men ta -
cja ad mi ni stra cyj na (spra woz da nia sta ty stycz ne i opi so we, roz ka zy we wnętrz ne sze fa są du,
spra wy per so nal ne itp.)20. Ty py akt i ksiąg, ja kie mia ły być pro wa dzo ne w woj sko wych

14 DzU, 1955, nr 15, poz. 83.
15 B. Ry szew ski, Pro�ble�my�i me�to�dy�ba�daw�cze�ar�chi�wi�sty�ki, To ruń 1985, s. 89.
16 Ibi�dem, s. 87.
17 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, Ar�chi�wi�sty�ka, War sza wa 1989, s. 18.
18 Ibi�dem.
19 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.
20 Na te mat pro ce sów ar chi wo twór czych za cho dzą cych we współ cze snych kan ce la riach pi sa li m.in.: R. De -

gen, Kan�ce�la�ria�wo�je�wódz�kich�urzę�dów�ad�mi�ni�stra�cji�ogól�nej�na�Zie�miach�Od�zy�ska�nych�w la�tach�1945–1950,
War sza wa 2005; 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; 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, 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..., s. 85–116; idem, Ba�da�nie�pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych�na�przy�kła�dzie�za�so�bu
ar�chi�wal�ne�go�po�znań�skie�go�Oddzia�łu� In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej� –� za�rys� pro�ble�ma�ty�ki� [w:] Z ar�chi�wum
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sądach re jo no wych, okre ślał Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur
wojsko wych, Część I: Biu ro wość w spra wach kar nych, za twier dzo ny do użyt ku Roz ka zem
nr 311 mi ni stra obro ny na ro do wej z 23 grud nia 1946 r.21

Re gi stra tu ra są du pod le ga ła pro ce som ar chi wi za cji już w trak cie funk cjo no wa nia są du.
Akta spraw za koń czo nych tra fia ły do ar chi wum są du po za ła twie niu wszel kich czyn no ści urzę -
do wych zwią za nych z po stę po wa niem kar nym i po do ko na niu prze glą du akt przez sę dzie go,
któ ry na okład ce akt umiesz czał opa trzo ną pod pi sem i da tą ad no ta cję „do ar chi wum”22.
Wszel kie wpły wy i wy pły wy akt z ar chi wum od no to wy wa no w książ ce ar chi wal nej pro wa -
dzo nej pod nad zo rem kie row ni ka kan ce la rii ogól ne j23. Ak ta prze cho wy wa ne w ar chi wum
pod le ga ły se lek cji, któ rej ce lem by ło osza co wa nie war to ści ca łej zar chi wi zo wa nej re gi stra tu -
ry i wy ty po wa nie akt, któ re mia ły być prze ka za ne do wie czy ste go prze cho wy wa nia przez od -
po wied nie ar chi wum woj sko we. Przede wszyst kim do prze ka za nia do ar chi wum woj sko we -
go ty po wa no ak ta o zna cze niu po li tycz nym lub hi sto rycz ny m24. Nie na le ża ło rów nież
nisz czyć po zo sta ją cych w ak tach ory gi nal nych do ku men tów tre ści pry wat no -pra wnej, re per -
to riów, sko ro wi dzów oraz pro to ko łów znisz cze nia ak t25. Wy jąt ko wo moż na by ło za cho wać
ak ta o zna cze niu na uko wo -kr ym ina ln ym26. Resz ta do ku men ta cji mo gła być znisz czo na po
upły wie okre ślo ne go dla ich prze cho wy wa nia cza su, np. dla akt za ła twio nych, w któ rych nie
za padł wy rok ska zu ją cy lub w któ rych na stą pi ło za tar cie ska za nia, ta ki okres wy no sił 10 la t27.

Po roz for mo wa niu WSR w Gdań sku w 1955 r. naj waż niej szym suk ce so rem do ku men ta -
cji po wsta łej w wy ni ku je go dzia łal no ści stał się Sąd Wo je wódz ki w Gdań sku. Ak ta spraw
za koń czo nych zło żo no bez po śred nio w je go ar chi wum za kła do wym, na to miast ak ta spraw
wy ma ga ją ce re wi zji oraz nie za koń czo ne tra fi ły do no wo utwo rzo ne go Wy dzia łu IVa Kar ne -
go w ce lu ich roz pa trze nia. Prze wod ni czą cym wy dzia łu zo stał ostat ni szef WSR w Gdań sku
– Edward Ra ta j28, a na jed ne go z sę dziów po wo ła no Edwi na Kę si ka, rów nież by łe go sę dzie -
go gdań skie go WSR29. Zgod nie z za pi sa mi wspo mnia nej usta wy są dy woj sko we mia ły roz -
pa try wać wy łącz nie spra wy do ty czą ce prze stępstw po peł nio nych przez żoł nie rzy za wo do -
wych oraz spra wy cy wi lów do ty czą ce prze stępstw opi sa nych w art. 7 De kre tu z 13 czerw ca
1946 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy pań stwa (oskar -
żo nym za rzu ca no współ pra cę z ob cym wy wia dem)30. Na mo cy usta wy z 1955 r. wła ści wym
dla spraw te go ty pu z te re nu wo je wódz twa gdań skie go i ko sza liń skie go stał się Sąd Pomor -
skiego Okręgu Wojskowego w Byd gosz czy 31. Spra wy z te re nu wo je wódz twa ko sza liń skie go,

Od�dzia�łu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Naro�do�wej�w Po�zna�niu.�Stu�dia�nad�za�so�bem, War sza wa –P oznań 2008, s. 43–53;
P. Perzy na, Pro�ce�sy�ar�chi�wo�twór�cze�i me�to�dy�opra�co�wa�nia�akt�or�ga�ni�za�cji�mło�dzie�żo�wych�z Ło�dzi�i wo�je�wódz�-
twa, „Ar che ion” 1997, t. 98, s. 65–85.

21 AIPN Rz, 122/12, Tym cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, Część I: Biu -
ro wość w spra wach kar nych, k. 50.

22 Ibi�dem, § 80, k. 18.
23 Ibi�dem.
24 Ibi�dem, § 81, k. 15.
25 Ibi�dem, § 85, k. 16.
26 Ibi�dem.
27 Ibi�dem, § 84, k. 15.
28 ASO w Gdań sku, Ps. 299, Ak ta oso bo we Edwar da Ra ta ja.
29 ASO w Gdań sku, Ps. 303, Ak ta oso bo we Edwi na Kę si ka.
30 DzU, 1946, nr 30, poz. 192.
31 Po roz wią za niu w 1954 r. WSR w Ko sza li nie pro wa dze nie spraw z te re nów pod le głych je go ju rys dyk -

cji prze jął WSR w Gdań sku. Sę dzio wie gdań skie go WSR roz pa try wa li je na se sjach wy jaz do wych w Ko sza -
li nie, zob. AIPN Gd, 538/35, Roz kaz nr 85 sze fa WSR w Gdań sku, 27 VII 1954 r., k. 26.
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w których oskar żo ny mi byli żoł nie rze KBW i WOP, po roz for mo wa niu WSR w Gdań sku
pod le ga ły roz pa trze niu przez no wo utwo rzo ny Sąd Gar ni zo no wy w Szcze ci nie32, gdzie
zosta ły prze ka za ne 20 ma ja 1955 r.33 Dzień póź niej 345 akt spraw kar nych wraz z wy cią ga -
mi z re per to riów i sko ro wi dzów zo sta ło prze wie zio nych do są du w Byd gosz czy 34.

Ak ta ad mi ni stra cyj ne WSR w Gdań sku tra fi ły do Ar chi wum Po mor skie go Okrę gu Woj -
sko we go oraz do Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go w War sza wie. Do Ar chi wum POW
prze ka za no ak ta kan ce la rii jaw nej i taj nej, re per to ria „Cs” oraz ak ta spraw kar nych za kwa li -
fi ko wa ne do wie czy ste go prze cho wy wa nia na pod sta wie wy tycz nych za war tych w Tym cza -
so wym re gu la mi nie...35. W dniu 9 czerw ca 1955 r. por. Kę sik, st. sierż. Mar kie wicz i kpr. Mu -
szyń ski prze wieź li je do Byd gosz czy 36. Resz tę akt ad mi ni stra cyj nych, wśród któ rych by ły
m.in. tecz ki po sta no wień, tecz ki wy ro ków i tecz ki po sie dzeń nie jaw ny ch37, prze ka za no
18 czerw ca 1955 r. do ZSW w War sza wie 38. Wszyst kie pie czę cie i stem ple, eta ty, in struk cje
i prze pi sy w za kre sie pro wa dze nia ewi den cji oraz po słu gi wa nia się pie czę cia mi i eta ta mi,
a także Ze sta wie nia ter mi no wych mel dun ków i spra woz dań... prze ka za no do Od dzia łu VI
Szta bu Pomorskiego Okręgu Wojskowego39. Na to miast re gu la mi ny, in struk cje, wy daw nic -
twa, mate ria ły po glą do we z za kre su ogól nowo jsk ow ego oraz sprzęt szko le nio wy i spor to wy
do Od dzia łu IX Szta bu PO W40. 

Wszyst kie ak ta prze ka zy wa ne do woj sko wych ar chi wów mu sia ły być zszy te w spo sób
umoż li wia ją cy bez tru du od czy tanie ca łego tekstu, kar ty po win ny być po nu me ro wa ne
w pra wym gór nym ro gu, a na koń cu każ dej tecz ki miał być wszy ty ar kusz pa pie ru z wpi sa -
ną da tą za koń cze nia tecz ki, ilo ścią kart w jednostce i uwa ga mi o ewen tu al nym uszko dze niu
do ku men tó w41. W 1956 r. Sąd POW prze ka zał wszyst kie po sia da ne ak ta spraw kar nych
wraz z re per to rium i sko ro wi dzem do Ar chi wum Służ by Spra wie dli wo ści Mi ni ster stwa
Obro ny Na ro do wej przy Izbie Woj sko wej Są du Naj wyż sze go w War sza wie 42. Do 1990 r.
z gru py akt li czą cej 347 jed nost ki po zo sta ło tyl ko sześć: dwie po mo ce kan ce la ryj ne i czte -
ry ak ta spra w43. Resz ta po upły wie okre su ich prze cho wy wa nia zo sta ła ko mi syj nie znisz -
czo na 44.

W związ ku z tym, iż po stę po wa nia przy go to waw cze w spra wach kar nych to czą cych się
przed woj sko wy mi są da mi re jo no wy mi pro wa dzi ły jed nost ki śled cze by łe go Mi ni ster stwa
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go i Ko mi te tu do spraw Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, w 1966 r.
wzbu dzi ły one za in te re so wa nie ów cze sne go mi ni stra spraw we wnętrz nych Mie czy sła wa
Mo cza ra. Do ty czy ły prze cież osób, któ re zo sta ły ska za ne za dzia łal ność an ty pań stwo wą

32 AIPN Kr, 85/211, Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 02/55 ZSW, 26 IV 1955 r., k. 35.
33 AIPN Gd, 538/50, Roz kaz nr 59 sze fa WSR w Gdań sku, 20 V 1955 r., k. 31.
34 Ibi�dem, Roz kaz nr 60 sze fa WSR w Gdań sku, 21 V 1955 r., k. 31. 
35 AIPN Gd, 538/37, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 06/Org. DPOW, 12 V 1955 r., k. 103–104.
36 AIPN Gd, 538/50, Roz kaz nr 60 sze fa WSR w Gdań sku, 9 VI 1955 r., k. 35.
37 AIPN Gd, 538/36, Spis te czek jaw nych WSR w Gdań sku za la ta 1946–1954, k. 1–12.
38 AIPN Gd, 538/50, Roz kaz nr 69 sze fa WSR w Gdań sku, 18 VI 1955 r., k. 36. 
39 AIPN Gd, 538/37, Roz kaz or ga ni za cyj ny nr 06/Org. DPOW, 12 V 1955 r., k. 103–104.
40 Ibi�dem.
41 R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy..., s. 275.
42 AIPN Gd, 442/12, Pi smo kie row ni ka ASS MON do Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, 20 VII 1990 r., k. 15.
43 Po roz for mo wa niu Ar chi wum Służ by Spra wie dli wo ści w 1991 r. zo sta ły prze ka za ne do AWL w To ru -

niu, zob. Ibi�dem, Pi smo za stęp cy pre ze sa Są du Naj wyż sze go do mi ni stra spra wie dli wo ści, 9 VIII 1991 r.,
k. 36.

44 Ibi�dem, Pi smo kie row ni ka ASS MON do Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, 20 VII 1990 r., k. 15.
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i znaj do wa ło się w nich wie le ory gi nal nych do wo dów rze czo wych, ta kich jak ar chi wa nie -
le gal nych or ga ni za cji czy ma te ria ły sia tek szpie gow skich. W kwiet niu 1966 r. Mi ni ster stwo
Spraw We wnętrz nych wy ra zi ło chęć przy ję cia tych że akt w de po zyt. W nie dłu gim cza sie,
gdyż już w na stęp nym mie sią cu, Mi ni ster stwo Spra wie dli wo ści wydało zgo dę na prze ka za nie
akt, któ re mia ło się od być po po ro zu mie niu z za stęp cą ko men dan ta wo je wódz kie go Milicji
Obywatelskiej do spraw Służ by Bez pie czeń stwa, na pod sta wie pro to ko łów zdaw czo -o dbior -
czych spo rzą dzo nych osob no dla każ de go są du prze ka zu ją ce go ak ta. Z czte rech eg zem pla -
rzy pro to ko łów, je den miał po zo stać w są dzie prze ka zu ją cym, dru gi do rę czo ny oso bie przej -
 mu ją cej ak ta, trze ci prze ka za ny do Wo je wódz kie go Ar chi wum Pań stwo we go, na to miast
czwar ty miał tra fić do Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści 45. 

Do 6 czerw ca 1966 r. funk cjo na riu sze Wy dzia łu „C” mie li wy ty po wać w skład ni cach akt
są dów ak ta spraw kar nych do ty czą ce m.in. dzia łal no ści kon spi ra cyj nej lub opo zy cyj nej
(współ pra ca z ob cym wy wia dem, or ga ni zo wa nie ak cji sa bo ta żo wo -d ywe rsy jnych, przy na leż -
ność do nie le gal nych or ga ni za cji lub udzie le nie po mo cy człon kom tych or ga ni za cji), a tak że
ak ta spraw do ty czą cych zbrod nia rzy wo jen ny ch46, osób ka ra nych z de kre tu o fa szy za cji kra -
ju 47 oraz wszyst kie spra wy pro wa dzo ne przez De par ta ment (wy dział) X Mi ni ster stwa Bez pie -
czeń stwa Pu blicz ne go 48. Funk cjo na riu sze SB zwró ci li się rów nież o spra wy do ty czą ce osób,
w sto sun ku do któ rych pro wa dzo ne by ło po stę po wa nie re ha bi li ta cyj ne po 1956 r.49

W dniu 21 stycz nia 1967 r. na po le ce nie pre ze sa Są du Wo je wódz kie go i sto sow nie do Za -
rzą dze nia Mi ni ster stwa Spra wie dli wo ści Org. II. 22/5/64 z 16 li sto pa da 1966 r. pra cow ni cy
ar chi wum są du prze ka za li 374 wy ty po wa nych wcze śniej akt spraw WSR w Gdań sku w de -
po zyt KW MO w Gdań sku (co sta no wi ło łącz nie 454 to mów, 9 mb)50. Stan prze ję tych akt
we dług na czel ni ka Wy dzia łu „C” ppłk. Mie czy sła wa Ku cy ba ły był w więk szo ści „nie za do -
wa la ją cy”. Ze wzglę du na złe wa run ki prze cho wy wa nia w są dzie ak ta by ły brud ne i za ku -
rzo ne, na to miast zu ży te ob wo lu ty wy ma ga ły kon ser wa cji. Nie wszyst kie do ku men ty za war -
te w jednostkach wszy to i wpi sa no do za war to ści te czek. W 1967 r. funk cjo na riu sze SB
prze ję li rów nież 66 akt spraw Są du Okrę go we go w Gdy ni (66 to mów, 1,3 mb)51, a w 1970 r.
708 akt więź niów z Wo je wódz kie go Aresz tu Śled cze go 52. W 1976 r. wzno wio no prze ka zy -
wa nie w de po zyt akt spraw kar nych osób ska za nych za dzia łal ność an ty pań stwo wą i spraw
pro ku ra tor skich osób ob ję tych amne stią, do któ rych po stę po wa nie przy go to waw cze pro wa -
dził apa rat bez pie czeń stwa. Do ty czy ło to jed nak akt z lat 1955–196853.

W 1987 r. Ar chi wum Sądu Wojewódzkiego w Gdań sku prze ka za ło do Ar chi wum Pań -
stwo we go w Gdań sku ak ta, któ re pod czas se lek cji w 1966 r. zo sta ły przez funk cjo na riu szy

45 AIPN Gd, 0180/65, Pi smo mi ni stra spra wie dli wo ści do pre ze sów są dów wo je wódz kich, 16 XI 1966 r.,
k. 144.

46 DzU, 1944, nr 4, poz. 16.
47 DzU, 1946, nr 5, poz. 46.
48 De par ta ment X MBP zo stał po wo ła ny w struk tu rach apa ra tu bez pie czeń stwa na mo cy Za rzą dze nia or ga -

ni za cyj ne go nr 0168 z 30 XI 1951 r. w ce lu „dba nia o czy stość” sze re gów par tyj nych. Utwo rzo no go do wal ki
prze ciw ko wszel kim od chy le niom w PZPR, zwłasz cza tzw. gru pom pra wi co wo -n acj on al istyc znym i troc ki -
stow skim. Po wstał on na ba zie trzech ko mó rek bez pie czeń stwa, któ re zaj mo wa ły się spra wa mi par tyj ny mi:
Wydzia łu VII De par ta men tu V MBP, sek cji 7 (funk cjo no wa ły w struk tu rach wszyst kich de par ta men tów MBP)
oraz Gru py Spe cjal nej. 

49 AIPN Gd, 0180/65, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu „C” KW MO w Gdań sku, 21 V 1966 r., k. 2–3.
50 Ibi�dem, Pi smo do na czel ni ka Wy dzia łu II Biura „C” MSW, 21 IV 1967 r., k. 147.
51 Ibi�dem.
52 Ibi�dem, Pi smo do za stęp cy dy rek to ra Biu ra „C” MSW, 9 X 1970 r., k. 154.
53 Ibi�dem, Pi smo na czel ni ka Wy dzia łu II Biu ra „C” MSW, 15 V 1978 r., k. 155.
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Wy działu „C” KW MO od rzu co ne ja ko nie przy dat ne 54. Ar chi wum Pań stwo we w Gdańsku
oddało je z ko lei 14 sierpnia 2003 r. w de po zyt In sty tu to wi Pa mię ci Na ro do wej na okres
10 lat z moż li wo ścią prze dłu że nia czasu prze cho wy wa nia 55. Na to miast ak ta spraw kar nych
WSR w Gdań sku znaj du ją ce się w de po zy cie Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz -
nych w Gdań sku wró ci ły do Są du Wo je wódz kie go do pie ro 6 mar ca 1990 r.56 Sta ło się to
moż li we dzię ki de cy zji mi ni stra spraw we wnętrz nych z 24 li sto pa da 1989 r., sta no wią cej
od po wiedź na proś bę mi ni stra spra wie dli wo ści 57. W Są dzie Wo je wódz kim (od 1999 r. w Są -
dzie Okrę go wym), po zo sta wa ły do cza su prze ka za nia ich do ar chi wum Od dzia ło we go Biu -
ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN w Gdań sku (la ta 2001–2005). 

W sierp niu 2007 r. do gdań skie go Od dzia łu IPN tra fi ła pierw sza par tia akt WSR w Gdań -
sku, prze cho wy wa nych do tych czas w Fi lii nr 1 Ar chi wum Wojsk Lą do wych w To ru niu 58.
Ko lej ne par tie akt, wśród któ rych zna la zły się bar dzo waż ne dla po zna nia struk tu ry i or ga -
ni za cji są du ak ta ad mi ni stra cyj ne, zo sta ły prze ka za ne w 2008 i 2009 r.59 Po je dyn cze ak ta
spraw kar nych tra fi ły do OBU iAD IPN w Gdań sku wraz z ak ta mi Są du Ma ry nar ki Wo jen -
nej uży czo ny mi przez Ar chi wum Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni 60 oraz ak ta mi oso bo wy mi
funk cjo na riu szy MO prze ję ty mi z Ar chi wum Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Gdań sku61.

Ostat ni do pływ akt sta no wią od na le zio ne w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym w War -
sza wie czte ry to my roz ka zów sze fa są du z lat 1946–1950, któ re tra fi ły tam w 1975 r. z Ar -
chi wum POW w To ru niu 62.

Cha�rak�te�ry�sty�ka�ar�chi�wal�na�ze�spo�łu

Na ze spół ar chi wal ny WSR w Gdań sku skła da ją się ak ta spraw kar nych wraz z urzą dze nia -
mi ewi den cyj ny mi w po sta ci re per to riów i sko ro wi dzów oraz do ku men ta cja ad mi ni stra cyj na.
Ze spół WSR jest ze spo łem pro sty m63, cho ciaż znaj du ją się w nim nie licz ne prio�ri, tzn. spra wy
kar ne prze nie sio ne z Woj sko we go Są du Ma ry nar skie go w Gdy ni we dług wła ści wo ści w mar -
cu 1946 r.64 Fakt, że część akt zo sta ła od stą pio na in nym są dom, zda niem au to ra nie kwa li fi ku -

54 Zbiór akt, wśród któ rych znaj do wa ły się m.in. ak ta Woj sko we go Są du Re jo no we go w Gdań sku, Pro ku -
ra tu ry Spe cjal ne go Są du Kar ne go w Gdań sku, Pro ku ra tu ry Są du Okrę go we go w Gdań sku, zo stał prze ka za ny
do Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku w dniu 20 X 1987 r., zob. In wen tarz ze spo łu ar chi wal ne go: Woj sko -
wy Sąd Re jo no wy 1945–1956 (obec nie w OBU iAD w Gdań sku).

55 Na mo cy po ro zu mie nia o współ pra cy za war te go w dniu 16 IV 2002 r. w War sza wie po mię dzy doc. dr.
hab. Da rią Na łęcz – na czel nym dy rek to rem ar chi wów pań stwo wych, a prof. dr. hab. Le onem Kie re sem – pre -
ze sem In sty tu tu 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.

56 AIPN Gd, 442/12, Wy kaz akt zwró co nych przez WUSW w Gdań sku do Wy dzia łu III Kar ne go Są du Wo -
je wódz kie go w Gdań sku, 6 III 1990 r., k. 1.

57 AIPN Gd, 0180/65, Pi smo do sze fa WUSW w Gdań sku, 24 XI 1989 r., k. 166.
58 Ak ta prze ka za no na pod sta wie spi su zdaw czo -o dbio rczego nr 425 z 17 VIII 2007 r. 
59 Na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych: nr 538 z 14 X 2008 r. i nr 580 z 30 IX 2009 r.
60 AIPN Gd, 253/794, Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Ta de uszo wi Sło miń skie mu.
61 AIPN Gd, 495/1–2, Ak ta spra wy kar nej prze ciw ko Alek san dro wi Su cho dol skie mu.
62 Do OBU iAD w Gdań sku zo sta ły prze ka za ne na pod sta wie spi su zdaw czo -o dbio rcz ego nr 589 z 9 XII 2009 r. 
63 Z ze spo łem pro stym ma my do czy nie nia, gdy mó wi my o ak tach urzę du czy in sty tu cji, któ re nie ule ga ły

prze obra że niom, nie by ły od stę po wa ne, nie otrzy ma ły żad nych suk ce sji, czy li no wych do pły wów. In ny mi sło wy
jest to ze spół, któ ry nie po sia da akt dzie dzi czo nych, skła da się je dy nie z akt wy two rzo nych przez jed ną kan ce la -
rię nie pod le ga ją cą żad nym zmia nom or ga ni za cyj nym. Sze rzej zob. Pol�ski�Słow�nik�Ar�chi�wal�ny, red. W. Ma cie jew -
ska, War sza wa 1974, s. 30–31; K. Ko nar ski, Pod�sta�wo�we�za�sa�dy�ar�chi�wi�sty�ki, „Ar che ion” 1951, t. 19–20, s. 70. 

64 Pod sfor mu ło wa niem „znaj du ją się” na le ży ro zu mieć uję cie ewi den cyj ne, bo wiem ak ta tych spraw zo -
sta ły znisz czo ne w 1986 r. w ar chi wum Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, zob. AIPN Gd, 442/14, Spis zdaw -
czo -o dbio rczy nr 52/75, s. 100.
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je go do ze spo łu zło żo ne go, bo wiem nie po sia da on po wi kła nej bu do wy, struk tu ra or ga ni za cyj -
na twór cy nie pod le ga ła usta wicz nym zmia nom, a je go układ kan ce la ryj ny jest przej rzy sty 65. 

Do oma wia ne go ze spo łu za li czo no tak że ak ta spraw kar nych WSR w Gdań sku, któ re
zar chi wi zo wa ły się w ar chi wach in nych są dów woj sko wy ch66. Tra fi ły one do nich, a co za
tym idzie do ich suk ce so rów, m.in. z uwa gi na zmia ny ad mi ni stra cyj no -t er yt oria lne, któ re
mia ły miej sce w la tach 1946–1955, al bo zmia nę miej sca za miesz ka nia oskar żo nych lub
świad ków (wzglę dy oszczęd no ścio we wy mo gły na sze fach są dów prze ka zy wa nie spraw do
są dów znaj du ją cych się naj bli żej ich miej sca za miesz ka nia). Bar dzo czę sto o prze ka za niu
spra wy de cy do wa ły wzglę dy bez pie czeń stwa. Oba wia no się, że oskar żo ny pod czas prze wo -
że nia go na roz pra wę do Gdań ska z miej sco wo ści od da lo nej nie kie dy o set ki ki lo me trów bę -
dzie pró bo wał uciec, w związ ku z tym de cy do wa no się prze ka zać spra wę do wła ści we go
miej sco wo są du. Kie dy in dziej z po wo du bra ków ka dro wych skut ku ją cych za le ga niem
w są dzie du żej ilo ści nie za ła twio nych spraw Na czel ny Sąd Woj sko wy de cy do wał o prze ka -
za niu czę ści spraw do in ne go woj sko we go są du re jo no we go.

W są dach, do któ rych tra fia ły owe ak ta, spra wy by ły po now nie re je stro wa ne pod no wy mi
nu me ra mi i roz pa try wa ne, a po ich za ła twie niu prze ka zy wa no je do ar chi wum suk ce so bior cy.
Jed nak w pierw szej ko lej no ści ak ta te zo sta ły za re je stro wa ne przez WSR w Gdań sku, a me to -
da roz po zna wa nia przy na leż no ści ze spo ło wej jed no stek obar czo nych suk ce sją czyn ną pre fe -
ru je uzna nie za twór cę ta kiej jed nost ki in sty tu cję, któ ra ja ko pierw sza za re je stro wa ła spra wę
i opa trzy ła ją wła sną sy gna tu rą. To ona bo wiem nada ła pier wot ny układ re gi stra tu rze i póź -
niej sze mu ze spo ło wi 67. Dzię ki te mu, że spo ra część tych akt prze trwa ła, moż na stwier dzić, że
po sia da ją one wszel kie ze wnętrz ne ce chy roz po znaw cze akt WSR w Gdań sku, ta kie jak: na -
druk na okład ce, znak akt, pie cząt ki itp. Rów nież więk szość do ku men tów sta no wią cych za -
war tość tych jed no stek zo sta ła wy two rzo na przez gdań ski WSR. Pod su mo wu jąc, dwie
z trzech me tod sto so wa nych dla roz po zna nia przy na leż no ści ze spo ło wej jed no stek ob cią żo -
nych suk ce sją czyn ną („ży wą”) wska zu ją na WSR w Gdań sku ja ko twór cę tych jed no ste k68. 

Ogó łem za cho wa ło się 916 akt spraw kar nych oraz 73 jed nost ki akt ad mi ni stra cyj nych
wy two rzo nych przez WSR w Gdań sku, z cze go w za so bie gdań skie go ar chi wum IPN znaj -
du je się 950 j.a., w ar chi wum OBU iAD IPN w Szcze ci nie – 34 j.a., na to miast w Ar chi wum
Pań stwo wym w Gdań sku – 5 j.a. Te ostat nie nie zo sta ły prze ka za ne do IPN, gdyż w wy ni -
ku myl ne go roz po zna nia przy na leż no ści ze spo ło wej za kwa li fi ko wa no je do ze spo łu Są du
Wo je wódz kie go w Gdań sku i ja ko ta kie we dług Ar chi wum Pań stwo we go nie pod le ga ją
prze ka za niu. W ar chi wum Od dzia łu IPN w Gdań sku znaj du ją się wy łącz nie ich kse ro ko -
pie69. Po je dyn cze ak ta spraw znaj du ją się w OBU iAD IPN w Po zna niu i w Bia łym sto ku
oraz w BUiAD IPN w War sza wie. 

65 O ze spo le zło żo nym mó wi my wte dy, kie dy ma my do czy nie nia z ze spo łem o bu do wie po wi kła nej przez
za cho dzą ce usta wicz nie zmia ny or ga ni za cyj ne, do pły wy czy od stą pie nia akt oraz ist nie nie kil ku rów no rzęd -
nych sa mo dziel nych kan ce la rii. Sze rzej zob. Pol�ski�Słow�nik..., s. 31; K. Ko nar ski, op.�cit., s. 70–71; I. Radt -
ke, Za�gad�nie�nie�ze�spo�łów�zło�żo�nych�i suk�ce�sji�akt�w ak�tach�ad�mi�ni�stra�cji�pań�stwo�wej�XIX�i XX�w., „Ar che -
ion” 1960, t. 33, s. 3–14. 

66 Ak ta te po win ny po zo stać w ze spo łach suk ce so bior ców, a w miej scu, w któ rym miałyby się zna leźć po od -
two rze niu ukła du pier wot ne go, na le ża ło by umie ścić ich ko pię z in for ma cją o miej scu prze cho wy wa nia ory gi na łu.

67„Moż na wresz cie włą czyć ją do te go ze spo łu twór cy, któ ry na da jąc jed no st ce sy gna tu rę wy zna czył jej
miej sce w swej re gi stra tu rze. Te mu ostat nie mu roz wią za niu moż na dać pierw szeń stwo przed in ny mi”. Cy tat
za: H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 58. 

68 Sze rzej o me to dach roz po zna wa nia przy na leż no ści ze spo ło wej akt zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski,
A. Tom czak, op.�cit., s. 56–59.

69 Kse ro ko pie akt zo sta ły przy ję te do za so bu IPN na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych nr 469 i 471.
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Wśród do ku men ta cji WSR w Gdań sku wy stę pu ją cej w za so bie Od dzia łu IPN w Gdań -
sku znaj du je się 877 j.a. akt spraw kar nych (ok. 22 mb) oraz 73 ak ta ad mi ni stra cyj ne (m.in.
wy ka zy i spra woz da nia sta ty stycz ne, roz ka zy sze fa są du, ak ta oso bo we pra cow ni ków kon -
trak to wych itp.), dzie sięć re per to riów spraw kar ny ch70, re per to rium „Sr” WSR w Gdań sku
i Ko sza li nie za la ta 1946–1955 wraz ze sko ro wi dze m71, wy ciąg z re per to rium „Sm” (za wie -
ra ją cy in for ma cje o spra wach prze ka za nych Są do wi Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni)72 oraz
dwa re per to ria „Cs” za la ta 1947–1955 ze sko ro wi dza mi 73. Stan za cho wa nia akt spraw kar -
nych oce nio no na 25 proc., akt ad mi ni stra cyj nych na 18 proc., a po mo cy kan ce la ryj nych na
90 proc. Ze wzglę du na stan za cho wa nia stwier dzo no, że jest to ze spół szcząt ko wy 74. 

W dniu 8 li sto pa da 1989 r. mi ni ster spra wie dli wo ści wy dał po le ce nie pre ze som są dów
wo je wódz kich, aby wstrzy ma li bra ko wa nie akt spraw kar nych są dów woj sko wych i za kwa -
li fi ko wa li je do wie czy ste go prze cho wy wa nia (nie ste ty dla wie lu akt gdań skie go WSR była
to de cy zja spóź nio na)75. Naj wię cej akt spraw kar nych gdań skie go WSR (ok. 2100 jed no -
stek) zo sta ło znisz czo nych w Ar chi wum SW w Gdań sku 76. Spo śród ar chi wów woj sko wych,
do któ rych tra fi ły ak ta są du, naj wię cej, bo aż 391 jed no stek wy bra ko wa no w ASS w War -
sza wie. W tej gru pie zna la zło się 341 jed no stek akt spraw kar ny ch77 oraz 54 jed nost ki akt
ad mi ni stra cyj ny ch78. Wśród znisz czo nych akt by ły m.in. tecz ki wy ro ków z lat 1946–1955.
Ar chi wum POW w To ru niu po upły wie okre su prze cho wy wa nia rów nież do ko na ło ko mi -
syj ne go znisz cze nia czę ści akt ad mi ni stra cyj nych, któ re zo sta ły tam prze ka za ne w 1955 r.79

Więk szość do ku men ta cji WSR w Gdań sku sta no wią po szy ty – ak ta spraw kar nych i akta
ad mi ni stra cyj ne, na to miast re per to ria i sko ro wi dze wy stę pu ją w for mie ksiąg. Stan akt jest

70 Ory gi na ły re per to riów spraw kar nych wraz ze sko ro wi dza mi znaj du ją się w se kre ta ria cie XI Wy dzia łu
Wy ko naw cze go Są du Okrę go we go w Gdań sku. W po sia da niu ar chi wum gdań skie go Od dzia łu IPN zna la zły
się do tych czas tyl ko ich kse ro ko pie (AIPN Gd, 442/1–10, Re per to ria WSR w Gdań sku za la ta 1946–1955).
W chwi li obec nej trwa ją sta ra nia ma ją ce na ce lu po zy ska nie ory gi na łów re per to riów i sko ro wi dzów.

71 AIPN Gd, 425/11, Re per to rium „Sr” WSR w Gdań sku i Ko sza li nie za la ta 1946–1955; AIPN Gd,
425/12, Sko ro widz do re per to rium „Sr” WSR w Gdań sku i Ko sza li nie za la ta 1946–1955.

72 AIPN Gd, 442/11, Wy ciąg z re per to rium „Sm” za la ta 1946–1950.
73 Prze ka za ne przez Fi lię nr 1 AWL w To ru niu w for mie uży cze nia OBU iAD w Gdań sku na pod sta wie spi -

su zdaw czo -o dbio rcz ego nr 425 w dniu 17 VIII 2007 r. 
74 Ze spół szcząt ko wy to ta ki, w któ rym za cho wa ły się nie wiel kie ilo ści akt od po wia da ją ce jed nak więk -

szo ści funk cji twór cy ze spo łu, zob. H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 16.
75 S. Abra mo wicz, Zna�cze�nie�akt�są�do�wych�z za�so�bu�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�–�Od�dział�w Ło�dzi�dla

ba�dań�na�uko�wych�i ści�ga�nia�zbrod�ni�prze�ciw�ko�na�ro�do�wi�pol�skie�mu [w:] Ar�chi�wa�in�sty�tu�cji�wy�mia�ru�spra�wie�-
dli�wo�ści..., s. 111.

76 Ob li cze nia wła sne au to ra na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych akt WSR w Gdań sku prze ka za -
nych do skład ni cy akt Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku, któ rych ory gi na ły znaj du ją się w ar chi wum Są du
Okrę go we go w Gdań sku. W ar chi wum OBU iAD w Gdań sku znaj du ją się je dy nie ich kse ro ko pie. In for ma cje
o znisz cze niu akt w ar chi wum są do wym na nie sio ne na mar gi ne sie spi sów ogra ni cza ją się do jed no li te ro wych
sym bo li, któ rych zna cze nia trze ba się do my ślać (np. M – m ak ul at ura), bez żad nej da ty, kie dy po szcze gól ne
ak ta znisz czo no i na pod sta wie ja kie go pro to ko łu. Na pierw szej kar cie tecz ki za wie ra ją cej spi sy akt prze ka za -
nych do ar chi wum umiesz czo no ad no ta cję: „Znisz czo no w 1986 r.”, zob. AIPN Gd, 442/14, Spi sy akt by łe go
WSR w Gdań sku prze ka za nych do ar chi wum, k. 1.

77 AIPN Gd, 442/12, Wy ka zy nu me rów spraw WSR w Gdań sku znisz czo nych ko mi syj nie w Ar chi wum
Służ by Spra wie dli wo ści w War sza wie po upły wie okre su ich prze cho wy wa nia, 17 IX 1990 r., k. 19.

78 Znisz cze niu ule gły wszyst kie ak ta ad mi ni stra cyj ne, któ re do ASS tra fi ły z roz wią za ne go w 1961 r. Za -
rzą du Są dow nic twa Woj sko we go w War sza wie, zob. Pi smo nr 3178/wch. za stęp cy dy rek to ra CAW do dy rek -
to ra BU iAD IPN, 24 IX 2009 r. (ko pia w zbio rach au to ra).

79 W Ar chi wum POW w la tach 1955–1990 znisz czo no ok. 220 akt ad mi ni stra cyj nych WSR w Gdań sku,
zob. AWL w To ru niu, Spi sy zdaw czo -o dbi orcze akt WSR w Gdań sku.
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do bry, cho ciaż wie le jed no stek wy ma ga po waż nych za bie gów kon ser wa cyj nych ze wzglę -
du na zu ży cie i wy stę pu ją ce uszko dze nia me cha nicz ne. Nie ma na to miast akt znisz czo nych
czy też za gro żo nych przez grzy by i ple śnie. Wszyst kie po szy ty są spa gi no wa ne, ozna czo ne
sy gna tu rą IPN i ko lej nym nu me rem jed nost ki ar chi wal nej w ob rę bie swo je go „ze spo łu”.
Za rów no po szy ty, jak i księ gi umiesz czo ne są w pu dłach bez kwa so wych w ce lu za bez pie -
cze nia ich przed dzia ła niem szko dli wych czyn ni ków at mos fe rycz nych. Część akt WSR
w Gdań sku jest już do stęp na w for mie elek tro nicz nej, a ko lej ne bę dą pod da wa ne ska no wa -
niu w mia rę po stę pu prac nad di gi ta li za cją za so bu Od dzia łu IPN w Gdań sku. 

Ce zu ry cza so we ze spo łu wy zna cza okres ist nie nia woj sko wych są dów re jo no wych, czy -
li w przy pad ku WSR w Gdań sku są to la ta 1946–1955. Oczy wi ście w ak tach znaj du ją się
za rów no do ku men ty z lat wcze śniej szych (an�te�rio�ra), jak i póź niej szych (po�ste�rio�ra). Na te
pierw sze skła da ją się naj czę ściej do ku men ty toż sa mo ści oskar żo nych z cza sów oku pa cji lub
też ich świa dec twa szkol ne z okre su mię dzy wo jen ne go itp. Na to miast za po�ste�rio�ra moż na
uznać np. po sta no wie nia są dów wo je wódz kich i okrę go wych w spra wach o uzna nie za nie -
waż ne wy ro ków by łych woj sko wych są dów re jo no wych wo bec osób dzia ła ją cych na rzecz
nie pod le głe go pań stwa pol skie go. Za kres te ry to rial ny ze spo łu obej mu je ob szar by łe go wo -
je wódz twa gdań skie go w gra ni cach z lat 1946–1955.

Ana�li�za�me�tod�opra�co�wa�nia�ze�spo�łu

Ce lem ar chi wal ne go opra co wa nia ze spo łu jest za bez pie cze nie je go ca ło ści, upo rząd ko -
wa nie go oraz udo stęp nie nie użyt kow ni kom, co wy ma ga nada nia ar chi wa liom od po wied -
nie go ukła du oraz opi sa nia ich tre ści w po mo cy ar chi wal nej spo rzą dzo nej na po trze by ko -
rzy sta ją cych z za so bu ar chi wum. Opra co wa nie ar chi wal ne skła da się z kil ku eta pów.
Pierw szym z nich są stu dia wstęp ne po le ga ją ce na ba da niu oko licz no ści i ce lu po wsta nia
twór cy ze spo łu, je go miej sca w hie rar chii in sty tu cji, do któ rych na le żał, przy czyn i oko licz -
no ści je go li kwi da cji, a na stęp nie na zba da niu funk cji oraz or ga ni za cji twór cy ze spo łu.
W przy pad ku oma wia ne go są du dla uzy ska nia po trzeb nych in for ma cji po słu żo no się przede
wszyst kim do ku men ta cją ad mi ni stra cyj ną są du oraz licz ny mi pu bli ka cja mi do ty czą cy mi
woj sko wych są dów re jo no wych, wśród któ rych na le ży wy mie nić przede wszyst kim pra ce
Krzysz to fa Szwa grzy ka, Bog da na Łu ka sze wi cza, Fi li pa Mu sia ła, Jo an ny Że laz ko oraz Ra -
fa ła Leś kie wi cza 80. 

Dys po nu jąc nie zbęd ną wie dzą uzy ska ną w wy ni ku stu diów wstęp nych, moż na przy stą -
pić do ko lej ne go eta pu opra co wa nia, któ rym jest wy od ręb nie nie ze spo łu. Już na po cząt ku
prac ma ją cych do pro wa dzić do wy od ręb nie nia w za so bie OBU iAD w Gdań sku ze spo łu
WSR na tra fio no na po waż ny pro blem. Zwią za ny był on z pro ce sem gro ma dze nia za so bu
przez IPN, pod czas któ re go mu sia no w krót kim cza sie prze jąć i udo stęp nić ogrom ne ilo ści
ma te ria łów ar chi wal ny ch81. W związ ku z tym zde cy do wa no się przy jąć me to dę nada wa nia
ko lej nych nu me rów ar chi wal nych na stę pu ją cym po so bie wpły wom akt i funk cjo no wa nia
tych zbio rów akt (za wie ra ją cych czę sto ak ta o róż nej pro we nien cji) ja ko nie for mal nych

80 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 – Wr ocław 2005; B. Łu ka sze wicz, op.�cit.; F. Mu siał, Po�li�ty�ka�czy�spra�wie�dli�wość...; J. Że laz ko, „Lu�-
do�wa”�spra�wie�dli�wość...; R. Leś kie wicz, Woj�sko�wy�Sąd�Re�jo�no�wy...

81 Por. J. Ku li gow ski, Cha�rak�te�ry�sty�ka�za�so�bu�ak�to�we�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej�[w:] Z ar�chi�wum
IPN, t. 1, red. B. Gro nek, War sza wa 2005, s. 7–12; idem, Gro�ma�dze�nie�za�so�bu�ar�chi�wal�ne�go�In�sty�tu�tu�Pa�mię�-
ci�Na�ro�do�wej�w la�tach�2000–2005 [w:] W krę�gu�„te�czek”.�Z ba�dań�nad�za�so�bem�i funk�cjo�no�wa�niem�ar�chi�-
wum�In�sty�tu�tu�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej, red. J. Bed na rek, P. Perzy na, Łódź –T oruń 2006, s. 17–28.
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zespo łów. Re gu łą sta ła się więc sy tu acja, w któ rej ak ta wy two rzo ne przez te go sa me go
twór cę, ale uję te na kil ku spi sach zdaw czo -o dbio rczych, sta wa ły się osob ny mi „ze spo ła mi”
i otrzy my wa ły od ręb ne sy gna tu ry 82. 

Ko lej nym po wo dem ta kie go sta nu rze czy jest funk cjo no wa nie czę ści za so bu zgro ma -
dzo ne go w ar chi wach In sty tu tu na za sa dach uży cze nia, tzn. po upły wie cza su prze wi dzia -
ne go umo wa mi bę dzie mu sia ła ona zo stać zwró co na fak tycz nym dys po nen tom. Do ty czy
to przede wszyst kim akt uży czo nych z ar chi wów pań stwo wych i woj sko wych, któ rych
prze ka za nie zo sta ło ob wa ro wa ne do dat ko wo sfor mu ło wa niem o nie na ru szal no ści ich
ukła du. Ten wa ru nek unie moż li wia prze pro wa dze nie wy od ręb nie nia i sca le nia do ku men -
ta cji tych twór ców w ze spo ły ar chi wal ne na za sa dach okre ślo nych przez me to dy kę ar chi -
wal ną 83. Nie ste ty wśród oma wia nej gru py akt zna la zła się do ku men ta cja ar chi wal na WSR
w Gdań sku84.

Ze wzglę du na brak moż li wo ści fi zycz ne go wy od ręb nie nia akt WSR w Gdań sku oraz
sca le nia ich w je den ze spół, zde cy do wa no się na sca le nie ewi den cyj ne po przez stwo rze nie
elek tro nicz nej ba zy da nych za wie ra ją cej wszyst kie ak ta, któ re po win ny się zna leźć w opra -
co wy wa nym ze spo le. Rów nież część opi sa nych po ni żej dzia łań z przy czyn obiek tyw nych
prze pro wa dzo no je dy nie w for mie ope ra cji elek tro nicz nych na kom pu te ro wej ba zie da nych
za wie ra ją cej wy od ręb nio ne ak ta. Po rząd ko wa nie ar chi wal ne bę dą ce jed nym z eta pów opra -
co wa nia ze spo łu ar chi wal ne go po le ga na uło że niu jed no stek ar chi wal nych wcho dzą cych
w skład ze spo łu w okre ślo nej ko lej no ści, gwa ran tu ją cej naj lep szą i moż li wie naj bar dziej
uni wer sal ną do stęp no ść85. Przy stę pu jąc do po rząd ko wa nia, na le ży do ko nać wy bo ru me to -
dy po rząd ko wa nia i od po wied nio do niej opra co wać kon cep cję ukła du. Następnie moż na
przy stą pić do wła ści we go po rząd ko wa nia skła da ją ce go się z wielu czyn no ści prak tycz nych,
po przez któ re re ali zu je się usta lo ne w trak cie po przed nich ba dań wy tycz ne. 

Wy bo ru me to dy po rząd ko wa nia do ko nu je my na pod sta wie zna jo mo ści ze spo łu uzys ka -
nej podczas stu diów wstęp nych, bio rąc pod uwa gę: struk tu rę we wnętrz ną ze spo łu, układ
kan ce la ryj ny, stan za cho wa nia sy gna tur i po mo cy kan ce la ryj nych oraz stan za cho wa nia ze -
spo łu. W przy pad ku oma wia ne go ze spo łu zde cy do wa no, że naj od po wied niej szą dla nie go
me to dą po rząd ko wa nia bę dzie me to da od two rze nia ukła du pier wot ne go w jej wa rian cie
pole ga ją cym na re kon struk cji ukła du za re je stro wa ne go za po mo cą sy gna tu r86. Ze wzglę du
na ro dzaj do ku men ta cji pro wa dzo nej w są dzie w ze spo le wy od ręb nio no na stę pu ją ce se rie:
ak ta ad mi ni stra cyj ne (ge�ne�ra�lia), ak ta spraw kar nych (spe�cja�lia) oraz po mo ce kan ce la ryj -
ne 87. Dla od two rze nia ukła du akt w po szcze gól nych se riach po słu żo no się re per to ria mi

82 Pro blem ten po ru szy ła wcze śniej w swo im ar ty ku le K. Li siec ka, Za�gad�nie�nie�wy�od�ręb�nie�nia�ze�spo�łów
ar�chi�wal�nych�na�przy�kła�dzie�za�so�bu�ar�chi�wum�Od�dzia�łu�IPN�w Gdań�sku�[w:] W krę�gu�„te�czek”..., s. 62–82.

83 Wa run ki uży cze nia akt WSR z Ar chi wum Pań stwo we go w Gdań sku pre cy zu je wspo mi na ne wcze śniej
po ro zu mie nie o współ pra cy za war te mię dzy NDAP i IPN.

84 Gru py akt WSR w Gdań sku zo sta ły przy ję te do za so bu OBU iAD w Gdań sku na pod sta wie na stę pu ją -
cych spi sów zdaw czo -o dbio rczych: IPN Gd 112, IPN Gd 146, IPN Gd 179, IPN Gd 222, IPN Gd 279, IPN Gd
284, IPN Gd 298, IPN Gd 323, IPN Gd 324, IPN Gd 328, IPN Gd 425, IPN Gd 442, IPN Gd 471, IPN Gd
495, IPN Gd 538, IPN Gd 580, IPN Gd 589.

85 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 59.
86 Układ kan ce la ryj ny (re gi stra tu ral ny) – układ nada ny ma te ria łom ar chi wal nym w kan ce la rii (re gi stra tu -

rze) przez twór cę ze spo łu, wy ni ka ją cy z przy ję te go sys te mu kan ce la ryj ne go, zob. Pol�ski�Słow�nik..., s. 84.
87 Po dzia łu na se rie do ko na no zgod nie z wy tycz ny mi me to dycz ny mi na czel ne go dy rek to ra ar chi wów pań -

stwo wych, zob. Za�rzą�dze�nie�nr�4 Na�czel�ne�go�Dy�rek�to�ra�Ar�chi�wów�Pań�stwo�wych�z dnia�14�kwiet�nia�2008 r.,
ar chi wa.gov.pl/ima ges/sto ries/fi le/pdf/za rz4_2008.pdf, 10 I 2009 r. 
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(akta spraw kar nych), opi sa mi te czek (ak ta ad mi ni stra cyj ne) oraz wy ka zem po mo cy kan ce -
la ryj nych z Tym cza so we go re gu la mi nu... (po mo ce kan ce la ryj ne)88.

Po rząd ko wa nie ze spo łu wy ma ga wy ko na nia pew nych czyn no ści w okre ślo nej przez me -
to dy kę ar chi wal ną ko lej no ści 89. Pierw szą jest roz po zna nie przy na leż no ści ze spo ło wej akt
zgro ma dzo nych w ar chi wum oraz se gre ga cja na ze spo ły. O ile w przy pad ku grup akt prze -
ka za nych przez Sąd Okrę go wy w Gdań sku za wie ra ły one tyl ko ak ta spraw oma wia ne go
sądu, to już ze spół za ty tu ło wa ny „Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku”, prze ka za ny przez
Ar chi wum Pań stwo we w Gdań sku, za wie rał oprócz akt WSR rów nież do ku men ta cję ar chi -
wal ną in nych twór ców. Oczy wi ście ten fakt zo stał od no to wa ny we wstę pie do in wen ta rza
prze ka za ne go wraz z ak ta mi, ale nie ste ty nie ustrze żo no się w nim od błę dów. W związ ku
z tym spraw dzo no pra wi dło wość przy na leż no ści ze spo ło wej ca łe go oma wia ne go zbio ru
oraz wy od ręb nio no (w spo sób ewi den cyj ny) ak ta wy two rzo ne przez WSR w Gdań sku. Po -
dob na sy tu acja do ty czy ła akt ad mi ni stra cyj nych prze ka za nych przez AWL w To ru niu, gdzie
ak ta gdań skie go WSR zna la zły się na jed nym spi sie zdaw czo -o dbio rczym z ak ta mi Są du
16. Ka szub skiej Dy wi zji Zme cha ni zo wa nej oraz Są du 1. Kor pu su Pan cer ne go w Gdań sku
i funk cjo no wa ły pod tą sa mą sy gna tu rą ar chi wal ną.

Po roz po zna niu przy na leż no ści ze spo ło wej przy stą pio no do se gre ga cji akt na se rie, zgod -
nie z po dzia łem opra co wa nym pod czas stu diów wstęp ny ch90. Na stęp nie prze pro wa dzo no
sys te ma ty za cję jed no stek w se riach we dług wy bra ne go ukła du, czy li w tym wy pad ku pier -
wot ne go ukła du kan ce la ryj ne go. W ra mach se rii akt ad mi ni stra cyj nych w pierw szej ko lej -
no ści zo sta ły uło żo ne ak ta jaw ne, a na stęp nie ak ta nie jaw ne (taj ne, ści śle taj ne, taj ne spe -
cjal ne go zna cze nia)91. Po mo ce kan ce la ryj ne uło żo no we dług ukła du opar te go na wy ka zie
za miesz czo nym w Tym cza so wym re gu la mi nie... Sys te ma ty za cję ostat niej se rii akt, któ rą
sta no wią ak ta spraw kar nych, prze pro wa dzo no w opar ciu o sy gna tu ry akt bę dą ce od bi ciem
ukła du za re je stro wa ne go w re per to riach są do wych. 

Ko lej ną czyn no ścią w ra mach po rząd ko wa nia ze spo łu jest opra co wy wa nie po szcze gól -
nych jed no stek ar chi wal nych. Opra co wy wa nie akt WSR w Gdań sku nie jest pro wa dzo ne
sys te ma tycz nie, ale przy stę pu je się do nie go w mo men cie przy go to wy wa nia akt do wy po -
ży cze nia. Nie ste ty nie moż na go prze pro wa dzić wo bec wszyst kich akt, a je dy nie wo bec
tych, któ re po zo sta ją na sta łe w za so bie ar chi wum gdań skie go Od dzia łu IPN. Opra co wa niu
nie są pod da wa ne jednostki uży czo ne przez Ar chi wum Pań stwo we (umo wa o uży cze niu
nie dopusz cza in ge ren cji w układ we wnętrz ny akt). Dokumenty prze ka za ne przez ar chi wa

88 W przy pad ku se rii po mo cy kan ce la ryj nych nie dys po nu je my po mo cą ewi den cyj ną, w któ rej by ły by za -
re je stro wa ne wszyst kie po mo ce kan ce la ryj ne pro wa dzo ne w są dzie, w związ ku z tym po sta no wio no po słu żyć
się wy ka zem z Tym cza so we go re gu la mi nu... ja ko swo istym re je strem po mo cy, zob. AIPN Rz, 122/12, Tym -
cza so wy re gu la min urzę do wa nia są dów i pro ku ra tur woj sko wych, Część I: Biu ro wość w spra wach kar nych,
§ 30 pkt 1, k. 41.

89 O po rząd ko wa niu akt wy two rzo nych po 1945 r. pi sa li m.in. T. Ro dzie wicz, Me�to�da�opra�co�wa�nia�ze�spo�-
łu�akt�Woj�sko�wej�Pro�ku�ra�tu�ry�Re�jo�no�wej�w Lu�bli�nie�1946–1955, „Stu dia Ar chi wal ne” 2005, t. 1, s. 171–197;
M. Le wan dow ska, B. Szy dłow ska, M. Ta ra ka now ska, Me�to�dy�po�rząd�ko�wa�nia� ze�spo�łów�ak�to�wych� z okre�su
1944–1950�w Ar�chi�wum�Akt�No�wych�w War�sza�wie, „Ar che ion” 1966, t. 43, s. 15–29; S. Na wroc ki, Po�rząd�ko�-
wa�nie�akt�ze�szcze�bla�wo�je�wódz�kie�go�z okre�su�1945–1950, „Ar che ion” 1969, t. 51, s. 49–64; K. Sła wiń ska,
Z. Wa niek, Po�rząd�ko�wa�nie�akt�Urzę�du�Wo�je�wódz�kie�go�Po�mor�skie�go�w Byd�gosz�czy�z lat�1945–1950, „Ac ta
Uni ver si ta tis Ni co lai Co per ni ci” 1973, Hi sto ria, t. 8, s. 151–163. 

90 Opi sa ne dzia ła nia prze pro wa dzo no je dy nie w sto sun ku do elek tro nicz nych za pi sów (re kor dów) od po -
wia da ją cych w za so bie OBU iAD w Gdań sku po szcze gól nym jed nost kom akt WSR w Gdań sku. 

91 Ak ta w ra mach pod se rii uło żo no rocz ni ka mi, a w rocz ni kach na po zy cjach od po wia da ją cych ukła do wi
za re je stro wa ne mu w rocz nych opi sach te czek.
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woj sko we do pie ro od nie daw na mo gą być pod da wa ne opra co wa niu tech nicz ne mu, ale tyl -
ko w ści śle okre ślo nym za kre sie 92. 

Po wy ko na niu omó wio nych czyn no ści uło żo no se rie akt w ra mach ze spo łu. Na po cząt -
ku umiesz czo no ak ta ogól ne, czy li ge�ne�ra�lia (w przy pad ku WSR w Gdań sku są ni mi ak ta
ad mi ni stra cyj ne), na stęp nie po mo ce kan ce la ryj ne w po sta ci m.in. re per to riów i sko ro wi -
dzów, a na koń cu spe�cja�lia, czy li akta spraw kar ny ch93. Po uło że niu se rii na le ży prze pro -
wa dzić sy gno wa nie jed no stek ar chi wal nych w ob rę bie ze spo łu. Jed nost kom po win no się
nadać sy gna tu rę cią głą cy fra mi arab ski mi w ko lej no ści zgod nej z ukła dem nada nym im
w cza sie po rząd ko wa nia. W związ ku z przy ję tą w IPN me to dą ewi den cjo no wa nia akt w mo -
men cie włą cza nia ich do za so bu, ak ta WSR w Gdań sku otrzy ma ły sy gna tu ry skła da ją ce się
z ozna cze nia li te ro we go prze wi dzia ne go dla Od dzia łu IPN w Gdań sku (IPN Gd) oraz ozna -
cze nia licz bo we go od po wia da ją ce go nu me ro wi ko lej ne go wpły wu, ła ma ne go na licz bę po -
rząd ko wą, pod któ rą da na jed nost ka fi gu ru je w pro to ko le zdaw czo -o dbio rczym. W przy -
szło ści na le ża ło by nadać jed nost kom no wą sy gna tu rę od po wia da ją cą miej scu akt
w wy od ręb nio nym i upo rząd ko wa nym ze spo le.

Ostat nim eta pem opra co wa nia ze spo łu ar chi wal ne go jest in wen ta ry za cja ze spo łu po le ga -
ją ca na spi sa niu upo rząd ko wa nych jed no stek ar chi wal nych we dług wy tycz nych obo wią zu -
ją cych w służ bie ar chi wal nej, w zgo dzie z za sa da mi i me to da mi ar chi wi sty ki 94. Re zul ta tem
in wen ta ry za cji jest po moc ar chi wal na na zy wa na in wen ta rzem ar chi wal nym. Pod sta wą dla
opra co wa ne go w la tach 2006–2009 in wen ta rza re al ne go ze spo łu WSR w Gdań sku sta ła się
elek tro nicz na ba za stwo rzo na na po trze by wy od ręb nie nia i po rząd ko wa nia ze spo łu. Układ
i za war tość pól w ba zie do sto so wa no do wy ma gań sta wia nych „tra dy cyj nym” in wen ta rzom.
Po opra co wa niu wstę pu i spo rzą dze niu wer sji pa pie ro wej in wen ta rza uzy ska no po moc ar -
chi wal ną opi su ją cą ak ta WSR w Gdań sku zgro ma dzo ne w gdań skim Od dzia le IP N95. Na le -
ży jed nak pa mię tać, że cho ciaż peł ni on funk cję in wen ta rza re al ne go, to ak ta w nim ze wi -
den cjo no wa ne nie sta no wią od ręb nej ca ło ści, ale funk cjo nu ją roz pro szo ne w wie lu tzw.
ze spo ła ch96. Oczy wi ście stwo rze nie in wen ta rza do te go jak na ra zie „wir tu al ne go” ze spo łu
jest pierw szym kro kiem, któ ry mógł by i po wi nien do pro wa dzić do je go wy od ręb nie nia oraz
opra co wa nia, nie ste ty brak de cy zji w tej spra wie unie moż li wia pod ję cie opi sa nych dzia łań. 

Pod czas prac nad in wen ta rzem re al nym uda ło się do trzeć do spi sów zdaw czo -o dbio r -
czych, na któ rych na nie sio no uwa gi o bra ko wa niu akt i ko re spon den cji do ty czą cej prze ka -
zy wa nia akt WSR do in nych in sty tu cji, ta kich jak: Ar chi wum Służ by Spra wie dli wo ści
Mini ster stwa Obro ny Na ro do wej przy Izbie Woj sko wej Są du Naj wyż sze go w War sza wie
oraz Ko men da Wo je wódz ka Mi li cji Oby wa tel skiej w Gdań sku 97. Dzię ki tej do ku men ta cji

92 Za kres dzia łań do pusz czo nych pod czas opra co wa nia okre ślił dy rek tor CAW pi smem nr 13/wych. z dnia
18 I 2008 r. In sty tut Pa mię ci Na ro do wej uzy skał zgo dę na jed no ra zo we roz szy cie akt w ce lu ich ze ska no wa -
nia.

93 Zgod nie z wy tycz ny mi naczelnego dyrektora archiwów państwowych, zob. Zbiór�prze�pi�sów�ar�chi�wal�-
nych�wy�da�nych�przez�Na�czel�ne�go�Dy�rek�to�ra�Ar�chi�wów�Pań�stwo�wych�w la�tach�1952–2000, oprac. M. Ta ra ka -
now ska, E. Ro sow ska, War sza wa 2001, s. 557.

94 H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 67.
95 In wen tarz re al ny ze spo łu ar chi wal ne go: Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku (1946–1955), oprac.

D. Bur czyk, mps.
96 W tym przy pad ku pod po ję ciem „ze spół” na le ży ro zu mieć zbiór akt od po wia da ją cy ko lej nym wpły wom

do ar chi wum In sty tu tu, ze wi den cjo no wa ny na pod sta wie spi sów zdaw czo -o dbio rczych, któ rym układ nada ły
in sty tu cje prze ka zu ją ce.

97 AIPN Gd, 442/12, Ko re spon den cja w spra wie akt by łe go WSR w Gdań sku.
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zro dzi ła się myśl stwo rze nia po mo cy ar chi wal nej, któ rej za kres był by o wie le szer szy niż
zwy kłe go in wen ta rza. Tą po mo cą miał być in wen tarz ide al ny WSR w Gdań sku 98.

Przed przy stą pie niem do pra cy po sze rzo no for mu larz opi su jed no stek prze wi dzia ny dla
in wen ta rzy re al nych – o kil ka pól, dzię ki któ rym prze wi dy wa na głę bia opi su ze spo łu zo sta -
ła znacz nie zwięk szo na 99. Pra cę nad nim roz po czę to od do da nia do in wen ta rza re al ne go re -
kor dów od po wia da ją cych bra ku ją cym sy gna tu rom akt spra w100. Z uzy ska nych w Są dzie
Okrę go wym w Gdań sku ko pii spi sów zdaw czo -o dbio rczych i ko re spon den cji do ty czą cej
ru chu akt spraw gdań skie go WSR uda ło się usta lić los więk szo ści bra ku ją cych jed no stek.
W przy pad ku akt spraw nie od na le zio nych w spi sach zdaw czo -o dbio rczych zwró co no się do
in sty tu cji (lub też ich praw nych na stęp ców) fi gu ru ją cych w re per to riach są do wych ja ko
ostat ni dys po nen ci akt z proś bą o in for ma cje na ich te mat. Wśród tych in sty tu cji by ły m.in.
ar chi wa pań stwo we w Gdań sku, Ko sza li nie i Szcze ci nie, są dy i pro ku ra tu ry okrę go we
w Gdań sku, Szcze ci nie oraz Ko sza li nie, a tak że CAW w War sza wie i Fi lia nr 1 AWL w To -
ru niu. Oka za ło się, że du ża część po szu ki wa nych akt oca la ła. W przy pad ku pozostałych
uzy ska no in for ma cje o ich znisz cze niu. 

Nie ste ty, po mi mo usil nych sta rań, nie uda ło się usta lić lo su wszyst kich akt spraw (dla
bli sko 100 po zo sta je on na dal nie zna ny). Bar dzo czę sto in for ma cje z re per to riów by ły nie -
wy star cza ją ce, aby na ich pod sta wie poznać na zwę in sty tu cji, do któ rej ak ta zo sta ły prze ka -
za ne 101. In ną przy czy ną te go sta nu rze czy był fakt, że na wet, gdy usta lo no na zwę ta kiej in -
sty tu cji, pró ba uzy ska nia od jej praw ne go na stęp cy in for ma cji o miej scu prze cho wy wa nia
lub ewen tu al nym znisz cze niu akt na tra fia ła na nie zro zu mia ły opór. Od po wie dzi, ja kie nad -
cho dzi ły po wie lu mie sią cach ocze ki wa nia, trud no na zwać sa tys fak cjo nu ją cy mi, jak np.
odpo wiedź Są du Wo je wódz kie go w Gdań sku w spra wie po szu ki wa nych akt Sr. 365/48
doty czą cych Bo gu mi ła Bie liń skie go 102. Po za tym zda rza ło się, że ak ta prze cho wy wa ne
w ar chi wum Są du Okrę go we go w Gdań sku gi nę ły i nie moż na by ło stwier dzić, co się z ni -
mi sta ło 103. Wy żej omó wio ne trud no ści unie moż li wi ły do pro wa dze nie re kon struk cji ze spo -
łu w za kre sie akt spraw kar nych do jej ide al nej for my.

98 In wen tarz ide al ny – spe cjal na for ma in wen ta rza ar chi wal ne go, któ ry obej mu je wszyst kie ar chi wa lia
zespo łu, wśród nich tak że znaj du ją ce się na sta łe po za za so bem da ne go ar chi wum oraz już nie ist nie ją ce, zob.
H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 67.

99 W tym miej scu na le ży za uwa żyć, że nie ist nie ją żad ne wy tycz ne co do bu do wy in wen ta rza ide al ne go
i umiesz cze nie w pre zen to wa nym in wen ta rzu kil ku do dat ko wych ko lumn mia ło za za da nie po sze rzyć opis ar -
chi wal ny opra co wy wa ne go ze spo łu oraz wy ni ka ło z chę ci po dzie le nia się z przy szły mi użyt kow ni ka mi wspo -
mnia nej po mo cy ewi den cyj nej usta le nia mi, ja kie uda ło się au to ro wi po czy nić w wy ni ku wie lo let nich i żmud -
nych prac.

100 In for ma cje na ich te mat uzy ska no z re per to riów są do wych, spra woz dań opi so wych są du oraz akt po -
stę po wań re ha bi li ta cyj nych.

101 Po nie waż za wie ra ły tyl ko sfor mu ło wa nie ty pu: „sąd po wszech ny we dług wła ści wo ści”.
102 Cy tat: „Ak ta zo sta ły 28 li sto pa da 1991 r. wy po ży czo ne z ar chi wum i do dnia dzi siej sze go nie od no to -

wa no ich zwro tu”, nikt nie po tra fi na wet udzie lić in for ma cji, ko mu je wy po ży czo no, zob. Pi smo pre ze sa SO
w Gdań sku z 22 X 2007 r. (ko pia w zbio rach au to ra).

103 Jed ny mi z wie lu za gi nio nych jednostek są ak ta spra wy Sr. 149/50 do ty czą ce Wa cła wa Kor po lew skie -
go, któ re by ły w ar chi wum są do wym jesz cze w 1991 r. Po wy po ży cze niu ich przez ów cze sne go pre ze sa Sądu
Wo je wódz kie go  Zbi gnie wa Szczur ka dzien ni ka rzo wi „Dzien ni ka Bał tyc kie go”, któ ry za brał je do do mu, akta
za gi nę ły. Po dob no zo sta ły zwró co ne, a następnie źle odło żo ne. Efekt jest ta ki, że do dnia dzi siej sze go ak ta się
nie od na la zły, na to miast sąd na po trze by spra wy rosz cze nio wej sy na Wa cła wa Kor po lew skie go od two rzył akta
(w bar dzo ogra ni czo nej for mie), umiesz cza jąc w nich tyl ko wy pi sy z re per to riów są do wych i pro ku ra tor skich. 
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Na stęp nie przy stą pio no do od twa rza nia ukła du po zo sta łych dwóch se rii do ku men ta cji
są du. W przy pad ku akt kan ce la ryj nych po rów na no wy kaz za miesz czo ny w Tym cza so wym
re gu la mi nie... ze sta nem obec nym i stwier dzo no, że więk szość po mo cy kan ce la ryj nych oca -
la ło i znaj du je się w ar chi wum IPN w Gdań sku lub w Są dzie Okrę go wym w Gdań sku. Na
koń cu przy stą pio no do od two rze nia se rii akt ad mi ni stra cyj nych. Na pod sta wie rocz nych
opi sów te czek, któ re spo rzą dzi ła kan ce la ria są du, opra co wa no wy kaz wszyst kich akt ad mi -
ni stra cyj nych pro wa dzo nych w la tach 1946–1955. Wy kaz uzu peł nio no in for ma cja mi o ak -
tach, któ re zo sta ły prze ka za ne do OBU iAD w Gdań sku przez ar chi wa woj sko we. W ten
spo sób uzy ska no li stę bra ku ją cych akt. W rocz nych opi sach te czek od na le zio no in for ma cję,
że część z nich w 1955 r. zo sta ła prze ka za na do ZSW w War sza wie 104. W związ ku z tym
skie ro wa no do dy rek to ra CAW w War sza wie pi smo z proś bą o in for ma cje na ich te mat.
Oka za ło się, że wszyst kie zo sta ły znisz czo ne w ASS w la tach 1960–1964105. Po uzy ska niu
z AWL w To ru niu ko pii spi sów zdaw czo -o dbio rczych akt WSR w Gdań sku prze ka za nych
do Ar chi wum POW w 1955 r. w in wen ta rzu umiesz czo no in for ma cje o znisz cze niu po zo -
sta łej bra ku ją cej czę ści akt ad mi ni stra cyj nych.

Po szu ku jąc in for ma cji na te mat akt, któ rych los nie jest zna ny, na le ży roz wa żyć róż ne
opcje ich ar chi wi za cji. Pod czas prac nad in wen ta rzem ide al nym gdań skie go WSR część wy -
two rzo nych przez nie go jednostek zo sta ła od na le zio na przy ak tach Woj sko wej Pro ku ra tu ry
Re jo no wej w Gdań sku lub w przy pad ku spraw kar nych pro wa dzo nych prze ciw ko funk cjo -
na riu szom MO przy ich ak tach oso bo wych. Zda rza ły się sy tu acje, że sąd od sy łał ak ta śledz -
twa prze ciw ko funk cjo na riu szo wi MO do pro ku ra tu ry woj sko wej w ce lu uzu peł nie nia,
a pro ku ra tu ra uma rza ła spra wę i od sy ła ła ak ta do Wy dzia łu do spraw Funk cjo na riu szy przy
Ko men dzie Wo je wódz kiej Mi li cji Oby wa tel skiej. Tam do łą cza no je do akt oso bo wych
i wraz z ni mi skła da no do ar chi wum. Bar dzo waż ne dla re kon struk cji ze spo łu ar chi wal ne -
go jest od na le zie nie in for ma cji o znisz cze niu jednostek, któ re nie tyl ko po ma ga ją od two -
rzyć dzie je ze spo łu, ale tak że mo gą oka zać się po ży tecz ne dla ba da czy. Nie na le ży za po mi -
nać o ak tach po stę po wań o unie waż nie nie wy ro ków woj sko wych są dów re jo no wych
i na stę pu ją cych po nich naj czę ściej pro ce sów o od szko do wa nie za nie słusz ne ska za nie.
Więk szość tych spraw są dy wo je wódz kie i okrę go we roz pa try wa ły w la tach 1991–2007106.
Moż na się z nich do wie dzieć nie tyl ko, cze go kon kret nie do ty czy ła spra wa pod da na re wi -
zji, ale rów nież co sta ło się z ak ta mi spra wy.

W wy ni ku opi sa nych dzia łań uda ło się od two rzyć układ pier wot ny akt w cza sie, gdy były
one „ży wą” re gi stra tu rą urzę du i stwo rzo no po moc ar chi wal ną obej mu ją cą swo im opi sem
wszyst kie ak ta, któ rych twór cą był WSR w Gdań sku. Dzię ki te mu na sza wie dza na te mat
je go funk cjo no wa nia oraz za cho dzą cych w nim pro ce sów ar chi wo twór czych znacz nie się
po sze rzy ła. Opra co wa nie te go ty pu po mo cy ar chi wal nej ma rów nież bar dzo prak tycz ne za -
sto so wa nie. W trak cie prac nad in wen ta rzem ide al nym WSR w Gdań sku uda ło się bo wiem
od na leźć wie le za cho wa nych akt są du, któ re po prze ka za niu do ar chi wum gdań skie go Od -
dzia łu IPN wzbo ga ci ły opra co wy wa ny ze spół o ko lej ne jed nost ki. 

104 AIPN Gd, 538/34, Opis te czek taj nych, ści śle taj nych spe cjal ne go zna cze nia WSR w Gdań sku za la ta
1946–1954; AIPN Gd, 538/36, Spis te czek jaw nych WSR w Gdań sku za la ta 1946–1954; AIPN Gd, 538/45,
Spis te czek taj nych i ści śle taj nych WSR w Gdań sku za 1955 r.; AIPN Gd, 580/19, Opis te czek za 1955 r.

105 Pi smo dy rek to ra CAW do dy rek to ra BU iAD IPN z 24 IX 2009 r. (ko pia w zbio rach au to ra). 
106 Umoż li wi ła to Usta wa z dnia 23 II 1991 r. o uzna niu za nie waż ne orze czeń wy da nych wo bec osób re -

pre sjo no wa nych za dzia łal ność na rzecz nie pod le głe go by tu Pań stwa Pol skie go, DzU, 1991, nr 34, poz. 149.
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Pro�po�zy�cje�me�tod�re�kon�struk�cji�107

W związ ku z efek ta mi, ja kie moż na osią gnąć prze pro wa dza jąc re kon struk cję ze spo łu
i opra co wu jąc in wen tarz ide al ny, na le ży się za sta no wić czy nie war to w ten spo sób opra co -
wać in nych waż nych ze spo łów ak to wych znaj du ją cych się w ar chi wach IPN. Pod czas prac
nad re kon struk cją ze spo łu, dzię ki wy ko rzy sta niu pro to ko łów zdaw czo -o dbio rczych lub pro -
to ko łów bra ko wa nia, moż na uzy skać in for ma cje o ro dza ju i sy gna tu rze akt, któ re zo sta ły
znisz czo ne oraz usta lić pod sta wo we da ne osób, któ rych do ty czy ły. Jest to bar dzo istot ne
w pra cach In sty tu tu, któ re go jed nym z usta wo wych za dań jest usta le nie li sty osób re pre sjo -
no wa nych przez ustrój ko mu ni stycz ny. Po za tym dzię ki od two rze niu ukła du pier wot ne go
re gi stra tu ry le piej po zna my urząd, któ ry był twór cą akt, je go kom pe ten cje, struk tu rę or ga -
ni za cyj ną oraz ro dzaj dzia łań, ja kie po dej mo wał wo bec osób po dej rza nych o dzia łal ność an -
ty ustro jo wą. 

Po nad to – co po twier dzi ła prak ty ka – w wy ni ku ze sta wie nia akt za cho wa nych z in for ma -
cja mi o ak tach znisz czo nych i po mo ca mi ewi den cyj ny mi uzy sku je się pew ną pu lę akt, co do
któ rych brak jest in for ma cji o znisz cze niu, a nie znajdują się rów nież w ar chi wach In sty tu tu.
Moż na mieć za tem na dzie ję, że nie zo sta ły znisz czo ne i ich po zy ska nie wzbo ga ci za sób ar -
chi wów IPN. Dzię ki prze pro wa dze niu wstęp nych prac nad re kon struk cją re gi stra tu ry urzę du
po sia da my da ne iden ty fi ku ją ce ak ta, ta kie jak: sy gna tu ra lub na zwi sko oso by, któ rej do ty czy -
ły. Z ty mi in for ma cja mi zwra ca my się do in sty tu cji, u któ rej ak ta te po win ny się znaj  do wać.
W naj gor szym wy pad ku uzy sku je my in for ma cje o ich znisz cze niu, któ re rów nież są przy dat -
ne dla uzu peł nie nia da nych za war tych w in wen ta rzu ide al nym, w naj lep szym – efekt tych po -
szu ki wań mo że nas po zy tyw nie za sko czyć. In sty tu cje, któ re do nie daw na jesz cze twier dzi ły,
że nie po sia da ją już akt pod le ga ją cych usta wo we mu prze ka za niu do ar chi wów IPN, w wy ni -
ku prze sła nia da nych o po szu ki wa niu kon kret nych jed no stek, na gle od naj du ją je w swo ich
za so ba ch108. Dla te go wła śnie na le ża ło by pod jąć pra ce zmie rza ją ce do stwo rze nia in wen ta rzy
ide al nych dla więk szo ści akt zgro ma dzo nych w archi wach IPN, bo wiem tyl ko ta kie dzia ła -
nia da dzą nam pew ność, że ca ła do ku men ta cja ar chi wal na, któ ra usta wo wo po win na zna leźć
się w tym ar chi wum, rze czy wi ście tam tra fi ła109.

107 Re kon struk cja ar chi wal na – 1) od twa rza nie (na pod sta wie akt, in wen ta rzy lub in nych po śred nich da -
nych) pier wot ne go ukła du i za war to ści jed nost ki lub ze spo łu ar chi wal ne go roz pro szo ne go, za cho wa ne go czę -
ścio wo lub nie ist nie ją ce go dla ewen tu al ne go sca le nia lub opra co wa nia in wen ta rza ide al ne go; 2) peł ne lub czę -
ścio we od twa rza nie znisz czo nej lub za gi nio nej jed nost ki czy też ze spo łu ar chi wal ne go przez gro ma dze nie
od pi sów, względ nie du ble tów akt, po cho dzą cych bądź z te go sa me go ze spo łu, bądź z in nych ze spo łów, zob.
Pol�ski�Słow�nik..., s. 71.

108 Ta ka sy tu acja mia ła nie daw no miej sce pod czas roz po czę tych w OBU iAD w Gdań sku prac nad re kon -
struk cją re gi stra tu ry WUSW w Gdań sku, a kon kret nie czę ści do ty czą cej akt oso bo wych funk cjo na riu szy MO
i SB. W wy ni ku prze pro wa dze nia po stu lo wa nych dzia łań w ar chi wach po li cji od na la zły się ak ta kil ku dzie się -
ciu funk cjo na riu szy SB, któ re od daw na po win ny znaj do wać się w ar chi wum gdań skie go Od dzia łu In sty tu tu.
Do nie daw na po li cja twier dzi ła rów nież, że nie po sia da żad nych po mo cy ewi den cyj nych dla akt funk cjo na riu -
szy UB/SB, a mi mo to nie daw no od na la zła kom plet dzien ni ków ewi den cyj nych akt ozna czo nych sy gna tu rą V.

109 Na te mat ro dza jów do ku men ta cji pod le ga ją cych prze ka za niu do IPN zob. Usta wa z dnia 18 XII 1998 r.
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; po ro zu mie nie
o współ pra cy za war te w dniu 16 IV 2002 r. w War sza wie po mię dzy doc. dr. hab. Da rią Na łęcz, na czel nym
dyrek to rem ar chi wów pań stwo wych, a prof. dr. hab. Le onem Kie re sem, pre ze sem In sty tu tu 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 oraz usta le nia pre ze sa IPN pod ję te wspól nie
z Ko men dą Głów ną Po li cji oraz mi ni strem obro ny na ro do wej na te mat ro dza ju do ku men ta cji przy dat nej dla
sta tu to wej dzia łal no ści In sty tu tu.
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Być mo że po win no się na wet pójść da lej i po opra co wa niu in wen ta rzy ide al nych w miej -
scu znisz czo nych akt umie ścić, oczy wi ście w mia rę moż li wo ści, ak ta od two rze nio we 110.
W przy pad ku znisz czo nych akt pro ce so wych WSR w Gdań sku bar dzo czę sto w ak tach oso -
bo wych funk cjo na riu szy lub w ak tach ope ra cyj nych pro wa dzo nych przez UB moż na od na -
leźć ko pie i od pi sy do ku men tów z tych akt. W okre sie, gdy ma te ria ły te prze by wa ły w de -
po zy cie KW MO (póź niej WUSW) w Gdań sku, funk cjo na riu sze Wy dzia łu „C” wy ko ny wa li
na po trze by ope ra cyj ne ko pie du żej czę ści do ku men tów z in te re su ją cych ich spraw kar nych.
Dla ba da czy po szu ku ją cych in for ma cji do ty czą cych kon kret nej spra wy, któ rej ak ta nie za -
cho wa ły się w ory gi na le, zna le zie nie tych wszyst kich do ku men tów mo że się oka zać nie -
zwy kle trud ne, a nie kie dy na wet nie moż li we (bar dzo rzad ko w róż ne go ro dza ju po mo cach
ewi den cyj nych moż na zna leźć in for ma cje o tym, że w da nej tecz ce są np. ko pie lub od pi sy
do ku men tów z akt ja kiejś spra wy kar nej). Gdy by ze brać te wszyst kie do ku men ty (oczy wi -
ście w for mie ko pii) i fi zycz nie od two rzyć kon kret ne ak ta, mo gło by się oka zać, że uda ło się
je zre kon stru ować w znacz nym stop niu i przez to uła twić do nich do stęp oraz umoż li wić po -
zna nie ich przez ba da czy. Oczy wi ście na po cząt ku ta kich akt zna la zła by się in for ma cja
o tym, że są to ak ta od two rze nio we (na okład ce umiesz cza no by obok sta rej sy gna tu ry skrót
„Odtw.”). Po dob nie dzie je się w przy pad ku akt od two rze nio wych spo rzą dza nych przez sądy
po wszech ne. Pra cę taką wy ko nu je się np. w Są dzie Okrę go wym w Gdań sku w od nie sie niu
do znisz czo nych akt m.in. gdań skie go WSR, któ re od twa rza się na po trze by to czą cych się
po ro ku 1991 pro ce sów o unie waż nie nie i od szko do wa nie za nie słusz ne ska za nie 111 (w in -
wen ta rzu ide al nym WSR w Gdań sku od no to wa no sy gna tu ry ta kich spraw). Do uści śle nia
po zo sta je je dy nie kwe stia praw na te go ty pu dzia łań. Sąd od twa rza znisz czo ne ak ta na mocy
po sta no wie nia, po nie waż jest bez po śred nim suk ce so rem twór cy akt. IPN jest na to miast
praw nym dys po nen tem akt, w któ rych z ko lei znaj du ją się ko pie i od pi sy ory gi nal nych
doku men tów mo gą ce po słu żyć do ich od two rze nia. Po za tym nie by ło by to two rze nie akt
na no wo, a je dy nie ze bra nie w ca łość roz pro szo nych po róż nych jed nost kach i ze spo łach
doku men tów lub ich ko pii, któ re ory gi nal nie skła da ły się na nie ist nie ją cą już obec nie jed -
nost kę ar chi wal ną. Ta kiej re kon struk cji nie uda ło by się oczy wi ście prze pro wa dzić w sto sun -
ku do wszyst kich znisz czo nych akt, ze wzglę du na sto sun ko wo nie wiel kie ilo ści za cho wa -
nych do ku men tów z tych akt. Jed nak w ten spo sób przy bli ży li by śmy się do od two rze nia
ukła du pier wot ne go i uła twi li by śmy do stęp do za cho wa nych, a obec nie bar dzo roz pro szo -
nych do ku men tów. 

Na po par cie tej te zy moż na przy to czyć fakt, że w ar chi wum Od dzia łu IPN w Gdań sku
znaj du ją się już ak ta te go ty pu. Są to ak ta od two rze nio we Są du Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy -
ni prze ka za ne 29 stycz nia 2002 r. przez Woj sko wy Sąd Gar ni zo no wy w Gdy ni, w któ rych
znaj du ją się wła śnie od pi sy ory gi nal nych wy ro ków, kse ro ko pie z re per to riów i wszel kie do -
ku men ty, któ re uda ło się od na leźć pra cow ni kom są du 112. Je że li sąd od twa rza ak ta dla ce lów
pro ce so wych, dla cze go IPN nie miał by po ku sić się o od two rze nie ich dla ce lów ba daw -
czych. W koń cu dą że niem każ de go ar chi wi sty po win no być opra co wa nie ze spo łu ar chi wal -
ne go (na wet, je że li część na le żą cych do nie go ory gi nal nie akt już nie ist nie je), któ re gwa -

110 Na pod sta wie za cho wa nych, ale czę sto bar dzo roz pro szo nych, ko pii czy też od pi sów do ku men tów, któ -
re ory gi nal nie sta no wi ły za war tość znisz czo nych akt.

111 Sta ło się to moż li we dzię ki Usta wie z dnia 23 II 1991 r. o uzna niu za nie waż ne orze czeń wy da nych
wobec osób re pre sjo no wa nych za dzia łal ność na rzecz nie pod le głe go by tu Pań stwa Pol skie go, DzU, 1991,
nr 34, poz. 149.

112 AIPN Gd, 164/1–73, Ak ta od two rze nio we spraw kar nych Są du Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni.
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ran to wałoby moż li wie naj bar dziej uni wer sal ną do stęp ność i ofe ro wało naj więk szą głę bię
in for ma cyj ną.

Po opra co wa niu in wen ta rza ide al ne go, se gre ga cji i sys te ma ty za cji w ob rę bie ze spo łu akt
o tej sa mej pro we nien cji po zo sta ją cych na sta łe w za so bie IPN oraz umiesz cze niu w miej scu
znisz czo nych jed no stek ar chi wal nych – akt od two rze nio wych do stwo rze nia „ze spo łu ide al -
ne go”, bra ko wa ło by już tyl ko ma te ria łów, któ re znaj du ją się obec nie w in nych ar chi wach od -
dzia łów IPN al bo zna la zły się w ar chi wach IPN na za sa dzie uży cze nia 113. Tych akt nie moż -
na fi zycz nie umie ścić w ze spo le na miej scu, któ re zaj mo wa ły bę dąc jesz cze ży wą re gi stra tu rą
urzę du, dla te go w od po wia da ją cym im w zre kon stru owa nym ukła dzie pier wot nym miej scu
po win ny zna leźć się cy fro we ko pie tych jed no stek lub pa pie ro we wy dru ki tychże ko pii.
W ten spo sób nie tyl ko uzy ska li by śmy pra wie ide al ny ob raz ze spo łu ar chi wal ne go (przy nie -
na ru szal no ści ukła du akt w ze spo łach uży czo nych), ale rów nież za bez pie czy li by śmy na
przy szłość je go ca łość. Gdy by IPN mu siał zwró cić część akt prze ka za nych mu w de po zyt
przez ar chi wa pań stwo we i woj sko we, w wy ni ku po stu lo wa nych dzia łań na dal po sia dał by
ca ły ze spół, ty le że je go część by ła by w for mie elek tro nicz nej. Po zo sta je kwe stia akt znisz -
czo nych, dla któ rych nie uda ło by się od na leźć żad nych oca la łych ko pii czy od pi sów do ku -
men tów umoż li wia ją cych prze pro wa dze nie re kon struk cji. W miej scu, któ re w re gi stra tu rze
urzę du zaj mo wa ły znisz czo ne ak ta, moż na by by ło umie ścić kar ty za stęp cze z moż li wie jak
naj szer szą in for ma cją na ich te mat wraz z opi sem oko licz no ści, w któ rych zo sta ły znisz czo -
ne. W ten spo sób pro ces opra co wy wa nia ze spo łu ide al ne go do biegł by koń ca. 

W związ ku z przed sta wie niem waż nej ro li, ja ką mo gą ode grać in wen ta rze ide al ne, za -
rów no w za sto so wa niu prak tycz nym, jak i dla ce lów ba daw czych, na le ża ło by rów nież roz -
wa żyć ko rzy ści, któ re mo że przy nieść za sto so wa nie w prak ty ce tzw. ze spo łów ide al nych.
Opra co wa nie ta kich ze spo łów, ja ko pró by fi zycz ne go uję cia w ści śle okre ślo ne ra my in for -
ma cji uzy ska nych w wy ni ku prze pro wa dze nia prac nad re kon struk cją ze spo łu, oraz opra co -
wa nie in wen ta rza ide al ne go, by ło by zwień cze niem ca łe go ogrom nie cza so chłon ne go przed -
się wzię cia. Dla ba da czy nie bez zna cze nia był by rów nież fakt, że wszyst kie po szu ki wa ne
ak ta, do ku men ty i in for ma cje, do tych czas bar dzo roz pro szo ne i czę sto trud ne do od na le zie -
nia dla osób „z ze wnątrz”, zna la zły by się w jed nym ze spo le ar chi wal nym. Dzię ki opra co -
wa niu po mo cy ewi den cyj nej w po sta ci in wen ta rza ide al ne go mo gli by się bez tru du po nim
po ru szać i od na leźć po szu ki wa ne in for ma cje. Stwo rze nie „ze spo łów ide al nych” by ło by
w koń cu pew nym wy ide ali zo wa nym wy peł nie niem za ło żeń jed nej z naj waż niej szych za sad
ar chi wi sty ki, ja ką jest za sa da re kon struk cji ukła du pier wot ne go. Być mo że są to tyl ko aka -
de mic kie roz wa ża nia, ale idea za sto so wa nia w prak ty ce tzw. ze spo łów ide al nych war ta jest
za sta no wie nia i pod da nia szer szej dys ku sji.

Pod�su�mo�wa�nie

Woj sko we są dy re jo no we za pi sa ły nie chlub ną kar tę w hi sto rii po wo jen ne go są dow nic -
twa. Ich su ro we orzecz nic two oraz dys po zy cyj ność wo bec par tii ko mu ni stycz nej, któ ra
dzię ki nim eli mi no wała wro gów ide olo gicz nych, spo wo do wa ło, że by ły one obok Mi ni ster -
stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go jed ną z naj bar dziej znie na wi dzo nych i sie ją cych naj -
więk szą gro zę wśród spo łe czeń stwa in sty tu cji pań stwo wych. W okre sie krót ko trwa łej od -
wil ży w re stryk cyj nej po li ty ce we wnętrz nej pań stwa, któ ra na stą pi ła po śmier ci Sta li na,

113 Na te mat ze spo łów i re kon struk cji ide al nych pi sa li już m.in.: R. Prze la skow ski, Pro�gram�prac�we�-
wnętrz�nych�w ar�chi�wach�no�wo�żyt�nych, War sza wa 1935, s. 19, 26; J. Sie mień ski, Prze�wod�nik�po�Ar�chi�wach
Pol�skich, t. 1, War sza wa 1933, s. 6.
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czas funk cjo no wa nia tych są dów do biegł koń ca. Na pod sta wie art. 1 cy to wa nej wcze śniej
usta wy z dnia 5 kwiet nia 1955 r. do tych cza so wą wła ści wość 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 i Mi -
li cji Oby wa tel skiej oraz Służ by Wię zien nej prze ka za no są dom po wszech ny m114. Woj sko we
są dy re jo no we stra ci ły ra cję by tu i zo sta ły roz for mo wa ne. 

Ak ta po zo sta łe po WSR w Gdań sku prze szły po dob ną dro gę ar chi wi za cji jak in ne ak ta
te go ty pu są dów w ca łej Pol sce 115. Po roz for mo  wa niu woj sko wych są dów re jo no wych
w 1955 r., część wy two rzo nej przez te są dy do ku men ta cji tra fi ła do ar chi wów są dów wo je -
wódz kich, a część do ar chi wów po szcze gól nych okrę gów woj sko wych. Z są dów wo je wódz -
kich, a póź niej okrę go wych ak ta zo sta ły prze ka za ne al bo bez po śred nio do ar chi wów IPN,
al bo zna la zły się w nich za po śred nic twem ar chi wów pań stwo wych. Obec nie do ku men ta cja
ta jest co raz czę ściej pod da wa na opra co wa niu ar chi wal ne mu, co miej my na dzie ję za owo cu -
je po wsta niem ko lej nych po mo cy ar chi wal nych, dzię ki któ rym ko rzy sta nie z niej sta nie się
ła twiej sze i po wszech niej sze.

Wszyst kie opi sa ne w po wyż szym ar ty ku le dzia ła nia ma ją umoż li wić jak naj peł niej szą
re kon struk cję za so bu ak to we go in sty tu cji, któ rych ist nie nie w hi sto rii po wo jen nej Pol ski
by ło nie ja ko przy czy ną po wo ła nia do ży cia IPN. Idea za sto so wa nia w prak ty ce tzw. ze spo -
łów ide al nych jest pro po zy cją me tod opra co wa nia, usys te ma ty zo wa nia i za bez pie cze nia in -
for ma cji uzy ska nych w to ku wspo mnia nych prac w ce lu udo stęp nie nia ich do ba dań na uko -
wych. Oczy wi ście sa ma me to da od two rze nia ukła du pier wot ne go, na zy wa na też me to dą
kan ce la ryj ną lub re gi stra tu ral ną, w za leż no ści od te go czy układ pier wot ny po wstał w kan -
ce la rii, czy też w re gi stra tu rze, nie jest czymś no wy m116, ale do tych czas nie by ła wy ko rzy -
sty wa na w pra cach ar chi wal nych pro wa dzo nych w IPN. Omó wie nie jej w po wyż szym ar -
ty ku le ma sta no wić swe go ro dza ju pro po zy cję i przy czy nek do dal szych roz wa żań nad
me to da mi opra co wa nia za so bu ak to we go ar chi wów IPN, sta no wią ce go bar dzo bo ga te
i waż ne źró dło dla ba dań nad naj now szą hi sto rią Pol ski.

114 DzU, 1955, nr 15, poz. 83.
115 O pro ce sach ar chi wi za cji akt woj sko wych są dów re jo no wych pi sa li rów nież: R. Leś kie wicz, Ba�da�nie

pro�ce�sów�ar�chi�wo�twór�czych... oraz K. Li siec ka, Ak�ta�Woj�sko�we�go�Są�du�Re�jo�no�we�go�w Ko�sza�li�nie�–�pro�blem
roz�pro�sze�nia� ze�spo�łu� oraz� brak� usank�cjo�no�wa�nych� pra�wem� moż�li�wo�ści� je�go� sca�le�nia,
http://www.ipn.gov.pl/por tal/pl/697/465/Ka ta rzy na_Li siec ka_8222Ak ta_Woj sko we go_Sa du_Re jo no we -
go_w_Ko sza li nie_pro blem_roz.html, 10 II 2010 r.

116 Me to da przy ję ta przy opra co wy wa niu te go in wen ta rza zo sta ła za sto so wa na w tzw. wa rian cie ści słym
po le ga ją cym na pro stej re kon struk cji ukła du za re je stro wa ne go za po mo cą sy gna tur lub utrwa lo ne go w po mo -
cach kan ce la ryj nych, w tym wy pad ku re per to riach. Sze rzej o me to dach od twa rza nia ukła du pier wot ne go zob.
H. Ro bót ka, B. Ry szew ski, A. Tom czak, op.�cit., s. 60–62.

Dariusz�Burczyk
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Metody opracowania i rekonstrukcji zespołu archiwalnego...




