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Zeszyt odpraw 

Wojskowego Sądu Rejonowego

w Katowicach (1951–1952)

Jed nym z ele men tów po zba wie nia Pol ski su we ren no ści po II woj nie świa to wej by ło
do sto so wa nie pra wa i są dow nic twa do wzor ców so wiec kich. Pro ces ten szyb ciej
prze bie gał w są dow nic twie woj sko wym, któ re wy ko rzy sty wa no ja ko na rzę dzie

w wal ce z prze ciw ni ka mi wła dzy ko mu ni stycz nej. By ło to moż li we dzię ki prze ka za niu
tym są dom moż li wo ści roz pa try wa nia spraw osób cy wil nych oskar żo nych o prze stęp -
stwa po li tycz ne. Ogrom ną ro lę w tym wzglę dzie ode gra ły woj sko we są dy re jo no we1 po -
wo ła ne Roz ka zem or ga ni za cyj nym nr 023 z dnia 20 stycz nia 1946 r. mi ni stra obro ny
na ro do wej mar szał ka Mi cha ła Ro li -Ży mier skie go2. Utwo rzo no je w każ dym mie ście wo -
je wódz kim, tak że w Ka to wi cach3. Po cząt ko wo by ło ich czter na ście, ko lej ne trzy po wo -
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1 Sze rzej na te mat woj sko wych są dów re jo no wych zob. m.in.: 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, War sza -
wa 1996; A. Li tyń ski, O pra wie i są dach po cząt ków Pol ski Lu do wej, Bia ły stok 1999; idem, Hi sto ria pra -
wa Pol ski Lu do wej, War sza wa 2008; M. Za bor ski, „Spe cjal ne” są dy woj sko we w Pol sce
w la tach 1944–1955 (Woj sko wy Sąd PKP, Woj sko wy Sąd KBW oraz woj sko we są dy re jo no we), „Pa le -
stra” 2004, nr 3–4, s. 161–171; idem, Ustrój są dów woj sko wych w la tach 1944–1955, Lu blin 2005;
R. Osta fiń ski -Bo dler, 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, To ruń 2002; A. Mach ni kow ska, Wy miar spra wie dli wo ści w la tach 1944–1950
w Pol sce, Gdańsk 2000. Naj bar dziej ak tu al na bi blio gra fia do ty czą ca po szcze gól nych woj sko wych sądów
re jo no wych w: D. Bur czyk, Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Gdań sku (1946–1955), Gdańsk 2012, s. 474–485.
Zob. tak że F. Mu siał, Stan ba dań nad dzie ja mi ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji za la ta 2006–2010/2011
[w:] Ar chi wa lia ko mu ni stycz ne go apa ra tu re pre sji – za gad nie nia źró dło znaw cze, red. F. Mu siał,
Kraków 2012, s. 73–76.

2 Roz kaz (ory gi nał znaj du je się w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym) opu bli ko wa no ja ko aneks
nr 2 w: 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, P. Hübner,
Warsza wa 1997, s. 142–145.

3 Sze rzej na te mat WSR w Ka to wi cach i je go dzia łal no ści zob. T. Kur pierz, Woj sko wy wy miar spra -
wie dli wo ści [w:] Wo je wódz two ślą skie 1945–1950. Za rys dzie jów po li tycz nych, red. A. Dziu rok, R. Kacz -
ma rek, Ka to wi ce 2007, s. 255–264; Ska za ni na ka rę śmier ci przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy
w Ka to wi cach 1946–1955, wstęp i oprac. T. Kur pierz, Ka to wi ce 2004; idem, Ska za ni na ka rę śmier ci
z te re nu Ślą ska Opol skie go przez Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Ka to wi cach w la tach 1946–1950, „Stu dia
Ślą skie” 2005, t. LXIV, s. 85–94; idem, Pro ce sy żoł nie rzy pod zie mia zbroj ne go na Pod be ski dziu
przed Woj sko wym Są dem Re jo no wym w Ka to wi cach w la tach 1946–1947 [w:] Pod zie mie nie pod le gło -
ścio we na Pod be ski dziu w la tach 1939–1947, red. A. Na my sło, T. Kur pierz, Biel sko -Bia ła 2002; T. Kur -
pierz, P. Pią tek, „Do bić wro ga”. Apa rat re pre sji wo bec pod zie mia zbroj ne go na Ślą sku Cie szyń skim
i Ży wiec czyź nie (1945–1947), Ka to wi ce–Kra ków 2007.



ła no w wy ni ku re for my ad mi ni stra cyj nej kra ju w 1950 r.4 Li kwi da cja woj sko we go są -
dow nic twa re jo no we go na stą pi ła na pod sta wie Za rzą dze nia or ga ni za cyj ne go nr 02/55
z dnia 26 kwiet nia 1955 r. sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go wy da ne go po uchwa -
le niu 5 kwiet nia tr. usta wy prze ka zu ją cej do tych cza so wą wła ści wość są dów woj sko wych
są dom po wszech nym5. Pra wie dzie się cio let nią dzia łal ność WSR mo że my po zna wać dzię -
ki trwa ją ce mu po 1989 r. pro ce so wi od taj nia nia i udo stęp nia nia do ku men ta cji in sty tu cji
woj sko wych. 

W za so bie Od dzia ło we go Biu ra Udo stęp nia nia i Ar chi wi za cji Do ku men tów IPN
w Ka to wi cach znaj du je się uni ka to wy do ku ment – ze szyt od praw Woj sko we go Są du Re -
jo no we go w Ka to wi cach. Do ku ment do ty czy krót kie go okre su (od li sto pa da 1951 r.
do grud nia 1952 r.) w dzie wię cio let niej dzia łal no ści są du. Moż na przy pusz czać, że ana -
lo gicz ne zbio ry urzę do wych re la cji z na rad te goż są du ist nia ły, lecz za gi nę ły lub ule gły
znisz cze niu. Pu bli ko wa ny tu do ku ment zo stał spo rzą dzo ny w zwy kłym ze szy cie szkol -
nym. Spi sa no go od ręcz nie, nie jed no li tym cha rak te rem pi sma. Pro to ko ły naj praw do po -
dob niej spo rzą dzał pra cow nik kan ce la rii są du, a ze wzglę du na ich wa gę moż na za ło żyć,
że mógł to być na wet jej kie row nik6. Treść służ bo wych spo tkań sta no wi cen ne świa dec -
two dzia łal no ści sę dziów7, rzu ca m.in. świa tło na oce nę ich orze czeń przez sąd wyż szej
in stan cji. Dzię ki wska za nym w tek ście sy gna tu rom moż na do trzeć do kon kret nych spraw
są do wych i po rów nać wy ro ki Woj sko we go Są du Re jo no we go w Ka to wi cach z po sta no -
wie nia mi Naj wyż sze go Są du Woj sko we go w War sza wie. Ob ser wa cja pra cy ka to wic kie -
go WSR na pod sta wie ze szy tu od praw po twier dza zja wi ska cha rak te ry stycz ne dla
wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol sce Lu do wej (sze ro ko zresz tą już opi sa ne w li te ra tu rze
przed mio tu), ta kie jak: brak sa mo dziel no ści sę dziów w orze ka niu, kon sul to wa nie
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4 Usta wa z dnia 28 czerw ca 1950 r. o zmia nach po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go pań stwa (DzU, 1950,
nr 28, poz. 255).

5 Usta wa z dnia 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 szów or ga nów bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go, Mi li cji Oby wa tel skiej i Służ by Wię zien nej (DzU, 1955, nr 15, poz. 83).

6 Sze rzej na te mat obo wiąz ków kie row ni ka kan ce la rii zob. m.in.: B. Łu ka sze wicz, Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Olsz ty nie 1946–1955. Szki ce do mo no gra fii, Olsz tyn 2000, s. 51; 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. 97–98, 105–106; idem, Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Po zna niu (1946–1955). Or ga ni za cja, funk cjo no wa nie, pro ce sy ar chi wo twór cze, War sza wa–
–Po znań 2009, s. 183. 

7 W okre sie po wsta nia do ku men tu (li sto pad 1951 r. – gru dzień 1952 r.) w WSR w Ka to wi cach pra -
co wa li na stę pu ją cy ofi ce ro wie kor pu su służ by spra wie dli wo ści: szef są du – ppłk Ju lian Wilf, za stęp ca
sze fa są du – mjr Wi told Mik sie wicz; sę dzio wie: mjr Wik tor Adam ski, mjr Sta ni sław Mi cha lik, mjr Ba -
zy li Miel nik, mjr Le on Ran ke, mjr Ka rol Wy stry chow ski, ppor. Zyg munt Smo liń ski; ase so rzy: ppor./por.
Wła dy sław Sy gnet, ppor./por. Hen ryk Urba no wicz; apli kant – ppor. Ta de usz Urban. AIPN Ka, 279/28,
Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 X – 31 XII 1951 r., k. 14;
ibidem, Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 I – 31 III 1952 r., k. 55;
ibi dem, Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 IV – 30 VI 1952 r.,
k. 96; ibi dem, Kwar tal ne spra woz da nie opi so we z dzia łal no ści WSR w Ka to wi cach za 1 VII – 31 X
1952 r., k. 132; AIPN Ka, 279/29, Roz kaz nr 16/52 z 2 II 1952 r., k. 52v–53v.



wyroków z prze ło żo ny mi8, sto so wa nie su ro wych sank cji9, orze ka nie w opar ciu o nie obo -
wią zu ją ce prze pi sy oraz li be ral ne trak to wa nie funk cjo na riu szy apa ra tu re pre sji, któ rzy
po pa dli w kon flikt z pra wem. 

Bi blio gra fia, któ rą au to rzy po da li w przy pi sach, za wie ra za rów no opra co wa nia współ -
cze sne, jak i pu bli ka cje z epo ki PRL o cha rak te rze bar dziej pro pa gan do wym niż me ry to -
rycz nym. Jest to za bieg ce lo wy, któ ry ma umoż li wić czy tel ni kom po rów na nie spoj rze nia
na oma wia ną ma te rię przez pry zmat in dok try na cji z jed nej i praw dy hi sto rycz nej z dru -
giej stro ny.

Na po trze by ni niej szej edy cji ze wzglę du na znacz ną ob ję tość źró dła zde cy do wa no
się na za miesz cze nie – zda niem au to rów – sie dem na stu naj bar dziej istot nych od praw.
Wy bra ne ma te ria ły nie zo sta ły po trak to wa ne ja ko od ręb ne do ku men ty, po nie waż ze szyt
od praw – mi mo że je go za war tość by ła suk ce syw nie two rzo na – sta no wi in te gral ną ca -
łość. Wie le akt spraw kar nych, o któ rych mo wa w do ku men cie, nie do trwa ło do obec -
nych cza sów, a z po zo sta łych, któ re znaj du ją się w za so bie OBUiAD IPN w Ka to wi cach,
wy bra no naj cie kaw sze. Szcze gó ło we opra co wa nie źró dła z opi sa niem wszyst kich spraw
są do wych, któ rych ak ta za cho wa ły się do chwi li obec nej, wy ma ga ło by od ręb ne go, znacz -
nie szer sze go omó wie nia. 
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8 Sze rzej zob. m.in.: A. Rze pliń ski, Są dow nic two w Pol sce Lu do wej. Mię dzy dys po zy cyj no ścią a nie -
za wi sło ścią, War sza wa 1990; 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, Wro cław–Kra ków 2005; M. Za bor ski, Nie za wi słość sę dziów woj sko wych
w Pol sce w la tach 1944–1956 [w:] Wzmoc nie nie nie za wi sło ści sę dziow skiej w Pol sce i na Ukra inie w do -
bie prze mian. Za gad nie nia teo rii i prak ty ki, red. M.J. Gon dek, A. Ko sy ło, R. Pe le wicz, Łuck 2008; idem,
Nad zór po za me ry to rycz ny nad sę dzia mi woj sko wy mi w Pol sce w la tach 1944–1956. Za rys pro ble ma ty -
ki [w:] Ius et usus. Współ cze sne pro ble my wy mia ru spra wie dli wo ści w Pol sce i na Ukra inie, red. O. Ju -
chy miuk, R. Pe le wicz, Tar no brzeg 2010.

9 Na przy kład: Oso by ska za ne na ka rę śmier ci przez woj sko we są dy re jo no we w la tach 1946–1955,
red. J. Ża ryn, J. Żu rek, War sza wa 2001.





TEKST ŹRÓ DŁA

1951 li sto pad 14 – 1952 gru dzień 31, Ka to wi ce – Dzien nik od praw Woj sko we go Są du
Re jo no we go w Ka to wi cach, taj ne, we dług opi su 035/52

Od pra wa sę dziow ska w dniu 15 i 16 XI 1951 r.
Obec ni: sę dzio wie, ase so ro wie i apli kan ci

1. Od no śnie na le ży te go przy go to wy wa nia spraw na po sie dze niach nie jaw nych przy -
go to waw czych przed wy zna cze niem roz pra wy.

Zwró co no uwa gę na bar dziej szcze gó ło we czy ta nie spraw, gdyż przy ana li zie po sta -
no wień NSW od no śnie spraw tut[ej sze go] są du – uchy lo nych i zmie nio nych – stwier -
dzo no, że w spra wach by ły wy pad ki bra ków do wo do wych już pod czas wnie sie nia spra wy
do sądu.

2. W spra wach od no śnie ko niecz no ści spo rzą dze nia pla nu pra cy. W spra wach po waż -
niej szych i gru po wych o więk szym ma te ria le do wo do wym sę dzio wie po win ni spo rzą -
dzać plan pra cy.

Wia do mo ści osią gnię te w szko le niu po li tycz nym i praw ni czym prze no sić i sto so wać
w prak ty ce. Aże by za ostrza jąc re pre sję kar ną w sto sun ku do wro ga, rów no cze śnie stać
na stra ży pra wo rząd no ści re wo lu cyj nej.

Zwra cać bacz ną uwa gę – przed wy zna cze niem roz praw w spra wach żoł nie rzy KBW,
WOP oraz funkcj[ona riu szy] MO i BP – na wy pad ki, czy nie jest ce lo wym za miast spra -
wę są dzić, zwró cić ją do dys cy pli nar ne go po stę po wa nia.

Zwra cać – przy oce nie spra wy – uwa gę na kla so we kry te rium nie bez pie czeń stwa spo -
łecz ne go czy nu i spraw cy na da nym eta pie wal ki kla so wej.

Po nie waż po od pra wie let niej sę dziów, na któ rej w myśl uchwał Biu ra Po li tycz ne go
[Ko mi te tu Cen tral ne go PZPR] zo sta ły im prze ka za ne za sa dy pra wo rząd no ści sto so wa -
nej w prak ty ce, po wta rza ją się jed nak nie raz w tym kie run ku błę dy, zwra cać na le ży bacz -
ną uwa gę na uni ka nie tych błę dów w szcze gól no ści, aże by w spra wach – z na le ży tym
wy czu ciem kla so wym – ude rzyć wro ga i in spi ra to ra i za wsze pa mię tać o bra niu pod uwa -
gę cha rak te ru i stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu i oso by spraw cy.

Po nie waż mi mo zwró ce nia na po przed nich od pra wach sę dziow skich uwa gi na błę dy
i nie do cią gnię cia w pra cy sę dziów, jak: nie na le ży te ze bra nie i oce nę do wo dów, nie na le -
ży te wy świe tle nie praw dy ma te rial nej, nie na le ży tą oce nę spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa
czy nu i oso by spraw cy itd., skut ku ją ce uchy le nie lub zmia nę wy ro ków tut[ej sze go] są du
przez NSW, i mi mo czę ste go ana li zo wa nia tych błę dów, błę dy te się nie raz po wta rza ją,
po le ca się zwró ce nie bacz nej uwa gi na te wszyst kie mo men ty przy roz strzy gnię ciu spra -
wy, a w ra zie po trze by po waż niej sze spra wy oma wiać wspól nie z kie row nic twem są dua.

[…]b
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a Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
b Frag ment po mi nię ty przez au to rów.



Od pra wa sę dziow ska w dniu 8 grud nia 1951 r.
Obec ni: sę dzio wie, ase so rzy i apli kan ci

1. Omó wio no spra wę Sr. 412/511 – zła go dze nie wy ro ku przez NSW wy da ne go w I in -
stan cji pod prze wod nic twem mjr. Ran ke2. Mjr Ran ke, ana li zu jąc mo ty wy wy ro ku I in -
stan cji, uznał za wie sze nie wy ko na nia ka ry za nie wska za ne z uwa gi na to, że oskar żo ny
mi mo nie znacz ne go spro wo ko wa nia go po zba wił bez praw nie wol no ści oby wa te la przez
za mknię cie go w aresz cie na prze ciąg po nad 48 go dzin.

2. Omó wie nie spra wy Sr. 421/513, w któ rej NSW zmie nił kwa li fi ka cję z art. 225 § 1
kk4 na 225 § 2 kk i zła go dził ka rę 10 lat na 6 lat wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik5, ana li zu jąc przy czy ny zła go dze nia wy ro ku,
po da je, że nie przy jął w wy ro ku sta nu sil ne go wzru sze nia, gdyż z bez po śred nich ob ser -
wa cji oskar żo ne go na roz pra wie i ze znań świad ków wy wnio sko wał, że osk[ar żo]ny po -
peł nił za bój stwo z pre me dy ta cją, gdyż oskar żo ny z za mia rem po peł nie nia prze stęp stwa
no sił się od oko ło dwóch mie się cy.

Na sta no wi sko mjr. Mi cha li ka wska za łem, że przy po bud ce dzia ła nia jak za zdrość
przy za wo dzie mi ło snym mo że być mo wa o sil nym wzru sze niu, i że w tym wy pad ku
moż na by ło przy jąć kwa li fi ka cję z art. 225 § 2 kk.

3. Omó wio no spra wę Sr. 422/516, w któ rej uchy lo no wy rok tut[ej sze go] są du i umo -
rzo no po stę po wa nie. Prze wod ni czył w spra wie mjr Ran ke. Mjr Ran ke, któ ry ana li zu jąc
wy rok tut[ej sze go] są du i mo ty wy po sta no wie nia NSW, po da je, że pierw sze po sta no wie -
nie NSW wy ko nał, ba da jąc tak oko licz ność, czy osk[ar żo]ny był pi ja ny, jak i czy był nie -
przy tom ny wsku tek ude rze nia. Mjr Ran ke przy zna je, że wy da jąc wy rok w tej
spra wie – w za sa dzie nie słusz ny – uczy nił to z te go po wo du, że źle zro zu miał pierw sze
po sta no wie nie NSW.

4. Omó wio no spra wę Sr. 460/517 pro wa dzo ną przez mjr. Adam skie go8, w któ rej czę -
ścio wo uchy lo no spra wę do po now ne go roz po zna nia, a czę ścio wo przez umo rze nie po -
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1 AIPN Ka, 238/3772.
2 Le on Wła dy sław Ran ke vel Rung (ur. 27 VI 1905 r. w War sza wie, s. Jó ze fa i Jó ze fy z d. Są choc -

ka) – ab sol went Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go z 1928 r.; od 5 IV 1945 r. do 19 II 1946 r.
sę dzia Woj sko we go Są du Gar ni zo no we go w Ka to wi cach; od 19 II 1946 r. do 10 I 1952 r. sę dzia Woj sko -
we go Są du Re jo no we go w Ka to wi cach; 15 II 1952 r. prze nie sio ny do re zer wy. Od 1953 r. rad ca, ad wo -
kat w Ka to wi cach, Wo ło mi nie. AIPN, 2174/8138, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit.,
s. 410–411.

3 AIPN Ka, 238/3778.
4 Roz po rzą dze nie pre zy den ta RP z 11 VII 1932 r. – Ko deks kar ny (DzU RP, 1932, nr 60, poz. 571

z późn. zm.).
5 Nie od na le zio no tecz ki akt per so nal nych sę dzie go Sta ni sła wa Mi cha li ka.
6 AIPN Ka, 238/3779, t. 1–2.
7 AIPN Ka, 238/3797.
8 Wik tor Adam ski (Altschüler) (ur. 12 X 1903 r. w Ja ro sła wiu, s. Ma ria na Izy do ra i Kla ry z d. Wi -

tes) – ab sol went Wyż szej Szko ły Han dlu Za gra nicz ne go we Lwo wie z 1923 r. oraz Wy dzia łu Pra wa Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1928 r.; w la tach 1932–1934 apli kant ad wo kac ki, w la tach 1934–1937
apli kant są do wy; od 20 X 1944 r. do 10 X 1945 r. sę dzia Są du Po lo we go 2. Łu życ kiej Dy wi zji Ar ty le rii;
od 10 X 1945 r. do 15 III 1946 r. sę dzia Woj sko we go Są du Okrę go we go w Ka to wi cach; od 15 III 1946 r.
do 15 III 1953 r. sę dzia WSR w Ka to wi cach/Sta li no gro dzie; 15 III 1953 r. prze nie sio ny do re zer wy.
Od 1953 r. ad wo kat w Sta li no gro dzie. AIPN, 2174/471, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit.,
s. 258.



stę po wa nia. Mjr Adam ski, ana li zu jąc mo ty wy po sta no wie nia NSW od no śnie uchy le nia
wy ro ku co do wy stęp ku z art. 170 kkWP9, nie chce przy znać się do błę du nie na le ży tej
oce ny do wo dów, w szcze gól no ści, dla cze go jed ne mu świad ko wi dał wia rę, a dru gie mu
nie, mi mo że z akt spra wy wy ni ka, że przy oce nie do wo du sąd I, da jąc wia rę św[ia]d[ko wi]
Kaj ze ro wi, nie oce nił je go ze znań od no śnie te go za rzu tu. Po za tym mjr Adam ski, bro -
niąc swe go sta no wi ska w tej spra wie, oświad cza, że na pi sze w tym kie run ku pi smo
do pre ze sa NSW.

5. Omó wio no spra wę Sr. 407/5110, w któ rej zmie nio no kwa li fi ka cję z art. 86 § 1 i 2
kkWP na art. 86 § 2 kkWP, oraz że opusz czo no w sen ten cji wy ro ku w pkt. „c” o wi nie
prze pis usta wy.

W nie obec no ści mjr. Mik sie wi cza11 (wsku tek cho ro by) pod nie sio no, że zmia na kwa -
li fi ka cji czy nu w pkt. „a” sen ten cji wy ro ku o wi nie jest słusz na z mo ty wów po sta no wie -
nia NSW.

Zwró co no uwa gę sę dziom, ase so rom i apli kan to wi na nie do cią gnię cia w pra cy sę -
dziow skiej, któ re by ły przy czy ną zmian lub uchy le nia wy ro ków tut[ej sze go] są du wy żej
wy mie nio nych.

Od pra wa dnia 24 XII 1951 r.
Obec ni: sę dzio wie, ase so rzy i apli kant

Omó wio no:
1. W na wią za niu do od praw sę dziow skich w dniu 15 i 16 XI, 8 i 18 XII br. – Roz kaz

nr 023/51 Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go nr 07284/51 z dnia 30 XI br. o od by tej
w dniu 13 XI 1951 r. od pra wie sze fów są dów i pro ku ra to rów woj sko wych, jej ce lów i wy -
ni ków, a w szcze gól no ści omó wio no ma ją ce w przy szło ści być prze strze ga ne i zo stać
wy ko na ne punk ty roz ka zu na str. 7 od pkt. 1 do str. 11 pkt 8.

Po omó wie niu te go roz ka zu wy ja śni łem per so ne lo wi sę dziow skie mu nie któ re za gad -
nie nia wy ma ga ją ce bar dziej szcze gó ło wychc wy ja śnień.

Oma wia jąc wy mie nio ny Roz kaz nr 023/51, za na li zo wa no ja ko przy kład z pra cy tut[ej -
sze go] są du spra wy Sr. Sr. 412/51, 421/51, 460/5112 itd.
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c W do ku men cie: szcze gó łow szych.
9 De kret PKWN z 23 IX 1944 r. – Ko deks kar ny Woj ska Pol skie go (DzU, 1944, nr 6, poz. 27).
10 AIPN Ka, 279/108.
11 Wi told Mik sie wicz (ur. 5 VI 1915 r. we Lwo wie, s. Mie czy sła wa i Se we ry ny z d. Za jącz kow ska)

– ab sol went Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu im. I. Fran ki we Lwo wie z 1940 r.; w la tach 1940–1941
adwokat; od 7 XII 1944 r. do 12 III 1945 r. sę dzia są du 3. DP; od 13 III 1945 r. do 17 III 1947 r. szef
sądu 3. DP; od 18 III 1947 r. do 8 I 1948 r. sę dzia WSO w Lu bli nie; od 9 I 1948 r. do 19 II 1948 r. za -
stęp ca sze fa WSR w Kiel cach; od 20 II 1948 r. sę dzia WSR w Ka to wi cach; 21 XI 1952 r. przeniesiony
do re zer wy. AIPN, 1940/33, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit., s. 375–376.

12 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 14 V 1951 r. w spra wie Hen ry ka Ra ta ja: „Ra taj Hen ryk, s. Fran cisz -
ka, wi nien jest te go, że: a) w okre sie od stycz nia 1948 r. do chwi li za trzy ma nia, tj. do dnia 1 VII 1950 r.,
na te re nie Ka to wic, nie bę dąc do te go upraw nio ny, zbie rał i prze cho wy wał do ku men ty w po sta ci 21 klisz
fo to gra ficz nych i 116 zdjęć fo to gra ficz nych przed sta wia ją cych ma kie ty pla stycz ne ca ło ści Za kła dów Prze -
my sło wych «Po rę ba» w Po rę bie k. Za wier cia [...], a nad to hu tę «Ka ta rzy nę» w So snow cu, hu tę «Bla chow -
nia» k. Czę sto cho wy, sta no wią ce ta jem ni cę pań stwo wą ze wzglę du na obro nę i waż ne in te re sy pań stwa
pol skie go – czym po peł nił przest[ęp stwo] z art. 4 ust. 1 dekr[etu] z dnia 26 X 1949 r.; b) w cza sie do dnia
1 lip ca 1950 r. prze cho wy wał w swo im miesz ka niu pi sma i dru ki za wie ra ją ce fał szy we wia do mo ści



Obec ny na od pra wie per so nel sę dziow ski, ana li zu jąc swo ją do tych cza so wą pra cę,
pod szedł sa mo kry tycz nie do po czy nio nych w swej pra cy błę dów i nie do cią gnięć, wska -
zu jąc na ich źró dła, w szcze gól no ści na nie dość na le ży te gro ma dze nie i oce nę do wo dów
w nie któ rych spra wach, brak cza sa mi wy czu cia kla so we go w oce nie spo łecz ne go nie -
bez pie czeń stwa czy nu i oso by spraw cy, ma ją ce cza sem miej sce nie bar dzo wni kli we oce -
nie nie spra wy pod wzglę dem do wo do wym przed jej wy zna cze niem na roz pra wę głów ną
oraz rzad ko ma ją ce miej sce ase ku ranc two (Sr. 210/5113, 211/5114, 230/5115).

2. Spra wę Sr. 397/5116, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok p[rze ciw]ko Re ra ko wi Alek -
san dro wi, osk[ar żo ne mu] z art. 225 § 1 kk.

W spra wie prze wod ni czył mjr Mi cha lik. Przy ana li zo wa niu po wo dów uchy le nia tego
wy ro ku, któ re na stą pi ło ze słusz nych mo ty wów NSW, mjr Mi cha lik przy znał, że po peł -
nił błąd w spra wie, a to z te go po wo du, że mi mo wy stę po wa nia w tej spra wie bie głe go
psy chia try i wy da nia przez te goż bie głe go opi nii co do sta nu po czy tal no ści osk[ar żo ne]go
w chwi li po peł nie nia prze stęp stwa, prze wod ni czą cy w uza sad nie niu wy ro ku nie za na li -
zo wał tych mo men tów od no śnie wi ny osk[ar żo ne]go. W dniu dzi siej szym na od pra wie
mjr Mi cha lik przy znał, że oma wia jąc tę spra wę przed wy da niem wy ro ku ze mną, wska -
za łem mu na po trze bę na le ży te go uza sad nie nia wy ro ku od no śnie tej oko licz no ści, a brak
uza sad nie niad tych oko licz no ści by ło skut kiem prze ocze nia.

3. Spra wę Sr. 324/5117, w któ rej w dro dze nad zo ru uchy lo ny zo stał do po now ne go
roz po zna nia pra wo moc ny wy rok tut[ej sze go] są du w spra wie Gra bow skie go [ska za ne -
go] z art. 4 Dekr[etu] z 26 X 1949 r. o ochro nie ta jem ni cy pań stwo wej i służ bo wej.
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o pań stwie pol skim, jak «Straż ni ca», biu le ty ny pt. «Niech Bóg bę dzie praw dzi wy», ulot ki pt. «Kró le -
stwo Je ho wy ko niecz no ścią» i in ne o tre ści an ty rzą do wej i an ty po ko jo wej, mo gą ce wy rzą dzić istot ną
szko dę in te re som pań stwa pol skie go – czym po peł nił przest[ęp stwo] z art. 24 § 1 dekr[etu] z dnia
13 VI 1946 r., i za to ska zał Ra ta ja Hen ry ka, s. Fran cisz ka, za czyn opi sa ny pod pkt. «a» na za sa dzie
art. 4 ust. 1 dekr[etu] z dnia 26 X 1949 r. na ka rę wię zie nia przez 4 (czte ry) la ta, za czyn opi sa ny pod
pkt. «b» na za sa dzie art. 24 § 1 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r. na ka rę wię zie nia przez 2 (dwa) la ta. Na za -
sa dzie art. 32 § 2 kkWP wy mie rzył Ra ta jo wi Hen ry ko wi jed ną ka rę łącz ną 5 (pięć) lat wię zie nia. Na za -
sa dzie art. 56 kkWP na po czet orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no ści za li czył ska za ne mu okres
tym cza so we go [aresz to wa nia] od dnia 1 lip ca 1950 r. Bro szu ry i ulot ki po zo sta wić w ak tach spra wy”.
Frag ment uza sad nie nia wy ro ku WSR w Ka to wi cach: „Oskar żo ny, bę dąc człon kiem sek ty św[iad ko wie]
Je ho wy, prze cho wy wał w swo im miesz ka niu więk szą ilość bro szur i ulo tek wy da wa nych przez tę sek tę,
jak «Straż ni ca», i in ne za wie ra ją ce ar ty ku ły o tre ści an ty pań stwo wej i an ty po ko jo wej. Oskar żo ny bro -
szur ki i ulot ki w[yżej] wym[ie nio ne] mi mo za ka zu władz prze cho wy wał u sie bie w miesz ka niu do dnia
2 lip ca 1950 r.”. NSW po sta no wie niem z dnia 21 VI 1951 r. zmie nił wy rok na ko rzyść oskar żo ne go:
„Z urzę du Naj wyż szy Sąd Woj sko wy za uwa ża, że ska za nie Ra ta ja z art. 24 mkk na stą pi ło wbrew oko -
licz no ściom spra wy. Sko ro bo wiem Ra taj zo stał aresz to wa ny dnia 1 lip ca 1950 r., a sek ta świad ków
Jehowy zo sta ła roz wią za na po je go aresz to wa niu, bo w dniu 2 lip ca 1950 r., i sko ro ska za ny twier dzi, że
nie wie dział, iż bro szu ry sek ty ma ją cha rak ter dy wer syj ny, to nie moż na mu przy pi sać wi ny za prze cho -
wy wa nie tych bro szur”. AIPN Ka, 238/3641, t. 1, k. 99–101, 108–109.

d W do ku men cie: nie uza sad nie nie.
13 AIPN Ka, 238/3641.
14 Akt nie od na le zio no.
15 Akt nie od na le zio no.
16 Akt nie od na le zio no.
17 Akt nie od na le zio no.



Prze wod ni czył w spra wie mjr Wy stry chow ski18 (obec nie w le cze niu). Ana li zu jąc pod -
sta wę uchy le nia te go wy ro ku w nie obec no ści mjr. Wy stry chow skie go, wska za łem na błąd
w tej spra wie skut ku ją cy uchy le nie te go wy ro ku, tj. brak wy czu cia kla so we go sę dzie go
w ni niej szym wy pad ku.

Obec ny na od pra wie per so nel sę dziow ski, pod cho dząc kry tycz nie i sa mo kry tycz nie
do swych błę dów i nie do cią gnięć, któ re mia ły miej sce w nie któ rych roz po zna nych przez
nich do tąd spra wach, za pew nił, że te błę dy zro zu miał i bę dzie się sta rał je w przy szło ści
uni kać i w ten spo sób przy czy nić się wraz ze mną do pod nie sie nia sty lu pra cy na wyż szy
po ziom, tak jak te go wy ma ga od nas na sze do wódz two.

Wilf, ppłk19

Od pra wa z ław ni ka mi20 z WK MO dnia 4 stycz nia 1952 r.
Obec ni: ław ni cy z WK MO w licz bie 10, któ rzy zo sta li wy zna cze ni na rok 1952, 

pi smem z dnia 11 XII 1951 r.

1. Omó wio no spo sób i tryb wy zna cza nia ław ni ków z li sty, a mia no wi cie: ław ni cy będą
wy zna cza ni przez Wydz[iał] Pers[onal ny] WK MO do spraw p[rze ciw]ko funk cjo na riu -
szom MO w za leż no ści od stop nia osk[ar żo ne]go, na sku tek pi sma tut[ej sze go] są du.

2. Pra wa i obo wiąz ki ław ni ków przy speł nia niu funk cji ław ni ków w Pol sce Lu do -
wej. Przy tym zwró co no uwa gę na do tych cza so we błę dy czy nio ne przez ław ni ków pod czas
roz po zna wa nia spraw, że za po mi na li oni o ob ra zie in te re sów i szko dach wy rzą dzo nych
przez oskar żo nych pań stwu i spo łe czeń stwu. Ław ni cy ci dość czę sto nie bra li na le ży cie
pod roz wa gę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nów i oso by spraw cy, a kie ro wa li 
się wzglę da mi ko le żeń ski mi i opor tu ni stycz ny mi, jak rów nież czę sto li be ra li zo wa li 
w sprawach.
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18 Ka rol Wy stry chow ski (ur. 17 IV 1904 r. w By to miu, s. Al ber ta i Mar ty z d. Her nig) – po wsta niec ślą -
ski, ab sol went Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu Po znań skie go z 1927 r.; w la tach 1927–1932 apli kant są do wy,
ase sor i sę dzia; w la tach 1932–1939 ad wo kat w Kró lew skiej Hu cie/Cho rzo wie; od 14 IX 1944 r. do 31 I
1946 r. sę dzia Są du Po lo we go 3. DP; od 1 II 1946 r. do 3 III 1946 r. sę dzia NSW; od 4 III 1946 r. do 15 III
1947 r. szef Woj sko we go Są du 11. DP; od 16 III 1947 r. do 11 IX 1947 r. za stęp ca sze fa WSO we Wro cła -
wiu; od 12 IX 1947 r. do 1 IV 1948 r. za stęp ca sze fa WSR we Wro cła wiu; od 12 IV 1948 r. do 1 I 1952 r. sę -
dzia WSR w Ka to wi cach; 21 I 1952 r. prze nie sio ny do re zer wy. Od 1952 r. obroń ca woj sko wy w Cho rzo wie;
od mar ca 1953 r. ad wo kat w Ka to wi cach. AIPN, 2174/8238, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, 
op. cit., s. 466. Sze rzej na te mat dzia łal no ści za wo do wej sę dzie go przed 1939 r. zob. L. Krzy ża now ski, Sędzio -
wie w II Rze czy po spo li tej. Okrę gi ape la cyj ne: kra kow ski i ka to wic ki, Ka to wi ce 2011, s. 207, 252, 374.

19 Ju lian Wilf (ur. 10 X 1903 r. w Bo ry sła wiu, s. Iche la i Kla ry z d. Wald man) – ab sol went Wy dzia -
łu Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1931 r.; w la tach 1931–1937 apli kant ad wo kac ki; w la tach
1938–1939 ad wo kat; od 1 VIII 1945 r. do 16 XI 1945 r. sę dzia Są du Po lo we go 16. DP w Gdań sku;
od 17 XI 1945 r. do 19 II 1946 r. sę dzia WSG w War sza wie; od 20 II 1946 r. do 10 X 1946 r. sę dzia WSR
w Gdań sku; od 11 X 1946 r. do 30 XI 1946 r. sę dzia WSR w Lu bli nie; od 30 XI 1946 r. do 30 IV 1948 r.
sę dzia WSR w Gdań sku; od 1 V 1948 r. do 10 V 1950 r. za stęp ca sze fa WSR w Gdań sku; od 11 V 1950 r.
do 22 VIII 1955 r. szef WSR w Ka to wi cach/Sta li no gro dzie; 22 VIII 1955 r. zde mo bi li zo wa ny. Od wrześ-
nia 1955 r. wi ce pre zes Są du Wo je wódz kie go w Sta li no gro dzie. AIPN, 1940/49, Tecz ka akt per so nal -
nych; D. Bur czyk, op. cit., s. 402–403.

20 Na te mat ro li ław ni ków zob.: J. Po lan -Ha ra schin, S. Ja ni kow ski, Ław ni cy w są dow nic twie woj -
sko wym, „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1946, nr 4, s. 184–188; S. Gu zy, R. Pierz chlew ski, O ław ni -
kach w są dach woj sko wych, „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1962, nr 3, s. 351–359; A. Li tyń ski,
Hi sto ria pra wa Pol ski Lu do wej…, s. 43–46.



3. O ko niecz no ści szcze gó ło we go za po zna wa nia się z ak ta mi spra wy, w któ rej zo -
sta li wy zna cze ni do peł nie nia funk cji ław ni ków.

4. Zwró co no uwa gę na punk tu al ne przy by wa nie eław ni kó we do są du na roz pra wy,
gdyż do tych czas by ły czę ste wy pad ki, że ław ni cy za po mi na li o tym obo wiąz ku, co w du -
żej mie rze przy czy nia ło się do opóź nia nia pra cy są du, a tym sa mym i pla no wej pra cyf.

[…]g

Od pra wa z ław ni ka mi dn. 25 I 1952 r.
Obec ni na od pra wie wy zna cze ni przez WUBP [w] K[ato wi]cach ław ni cy, któ rzy

bę dą bra li udział w roz pra wach p[rze ciw]ko funkcj[ona riu szom] BP, w licz bie 9

1. Omó wio no tryb i spo sób wzy wa nia ław ni ków na roz pra wy, a mia no wi cie przez
Wydz[iał] IX WUBP na sku tek pi sma tut[ej sze go] są du.

2. Pra wa i obo wiąz ki ław ni ków. W tym punk cie omó wio no, ja kie za da nia speł nia
ław nik w wy mia rze spra wie dli wo ści w Pol sce Lu do wej, oraz o tym, ja kie wy mo gi pań -
stwo lu do we sta wia przed ław ni kiem i czym wi nien kie ro wać się ław nik, speł nia jąc swe
obo wiąz ki, a w szcze gól no ści, że nie na le ży kie ro wać się wzglę da mi ko le żeń ski mi, lecz
brać pod uwa gę sto pień spo łecz nej szko dli wo ści czy nu osk[ar żo ne]go oraz brać pod roz -
wa gę oso bę spraw cy.

3. W obo wiąz ku za po zna wa nia się ze spra wą, to jest, że ław nik wi nien zgło sić się
do są du wcze śniej ce lem przej rze nia akt spra wy dla za po zna nia się ze spra wą.

4. W koń cu zwró co no uwa gę na punk tu al ne przy cho dze nie na roz pra wy, oraz to,
że do roz praw na le ży przy cho dzić w mun du rze, a nie w ubra niach cy wil ny chh.

[…]i

Od pra wa dnia 2 II 1952 r. per so ne lu sę dziow skie go i se kre tar skie go

1) Od czy ta no Roz kaz do wód cy O[krę gu] W[oj sko we go] V nr 1/DOW V z dnia
18 I 1952 r. do ty czą cy ogło sze nia wy ro ku Wojsk[owe go] Sądu Okręg[owe go] V w spra -
wie szer. Sę dlo ka Jó ze fa i in nych.

2) Od czy ta no Za rzą dze nie kwa ter mi strzow skie nr 03 z dnia 17 I 1952 r., nr 0254
D[owódz]twa O[krę gu] W[oj sko we go] V w spra wie go spo dar ki sprzę tem kwa te run ko -
wym.

3) Od czy ta no Za rzą dze nie or ga ni za cyj ne nr 07/Org. D[owódz]twa O[krę gu] W[oj -
sko we go] V do ty czą ce zmniej sze nia sta nu oso bo we go tut[ej sze go] są du.

4) Od czy ta no Roz kaz nr 02/52 z dnia 29 I 1952 r. Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we -
go do ty czą cy uka ra nia ka rą dys cy pli nar ną upo mnie nia chor. Syr dę Ja na.

5) Omó wio no Roz kaz nr 01/52 Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go ty czą cy się in -
spek cji dzia łal no ści Wojsk[owe go] Są du Okręg[owe go] I w War sza wie za III i IV kwar -
tał 1951 r., w szcze gól no ści:
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e–e Do pi sa ne od ręcz nie nad tek stem.
f Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
g Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
h Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
i Frag ment po mi nię ty przez au to rów.



a) w na wią za niu do pkt. 2 od pra wy sę dziow skiej w dniu 16 XI 1951 r. po wy po wie -
dze niu się per so ne lu sę dziow skie go uzgod nio no, by szcze gó ło wy plan roz pra wy głów -
nej w spra wach wy ma ga ją cych ta kie go pla nu ze wzglę du na więk szą ilość oskar żo nych
lub też ma te ria łu był umiesz cza ny w za rzą dze niu roz pra wy głów nej;

b) na wią zu jąc do od pra wy w dniu 25 I 1952 r., na któ rej zwró co no uwa gę na po trze -
bę bar dziej do kład ne go zba da nia akt spra wy przed wnie sie niem ich na po sie dze nie przy -
go to waw cze są du w spra wie wy zna cze nia ter mi nu roz pra wy głów nej, a w szcze gól no ści
zwró ce nia uwa gi na do ku men ta cję w spra wach (kar ty kar ne, opi nie, po świad cze nia, świa -
dec twa le kar skie, pro to ko ły oglę dzin itd.), omó wio no spra wę prze strze ga nia zba da nia
przed wy zna cze niem roz pra wy głów nej, czy w da nej spra wie do ku men ta cja przy to czo -
na przez oskar że nie jest zu peł na;

c) na wią zu jąc do od pra wy z dnia 4 I 1952 [r.] z ław ni ka mi wy zna czo ny mi na li ście
sta łej przez tut[ej szą] Wo je wódz ką Ko men dę MO oraz do od pra wy z 25 I 1952 r. z ław -
ni ka mi ze sta łej li sty do star czo nej przez tut[ej szy] WUBP, omó wio no obo wiąz ki per so -
ne lu sę dziow skie go od no śnie ław ni ków speł nia ją cych tę funk cję w da nej spra wie;

d) na wią zu jąc do od praw sę dziow skich z dnia 15 i 16 XI 1951 r., 8 XII, 18 XII
i 24 XII 1951 r. oraz z 18 I 1952 r. i 25 I 1952 r., na któ rych oma wia ne by ły błę dy
i niedocią gnię cia w pra cy per so ne lu są du, zwró co no uwa gę na kla so we po dej ście sę dziów
w każ dej spra wie od po wied nio do spo łecz nej szko dli wo ści czy nu i oso by spraw cy;

e) jna wią zu jąc do po przed nich od praw od by tych z per so ne lem sę dziow skim i se kre -
tar skim od no śnie obo wiąz ku ter mi no we go wy sy ła nia wy ro ków do wia do mo ści i wy ko -
na nia oraz wy kań cza nia pro to ko łów roz praw, zwró co no po now nie uwa gę na obo wią zek
wy sy ła nia wy ro ków do wia do mo ści i wy kań cza nia pro to ko łu roz pra wy głów nej naj da lej
do dnia trze cie go od chwi li ogło sze nia wy ro ku oraz na ter mi no we wy sy ła nie wy ro ków
do wy ko na nia naj da lej do 14 dni od dnia za pad nię cia wy ro ku w wy pad ku nie wnie sie nia
skar gi re wi zyj nejj.

Po nie waż obec nie re fe ren ci pod nie śli, iż pro to ko ły roz pra wy głów nej są pi sa ne na czy -
sto na roz pra wie, a wy mie nia ne wy pad ki spo rzą dza nia pro to ko łów jak naj da lej w trze cim
dniu od ogło sze nia wy ro ku od no szą się do spraw wy ma ga ją cych wy jąt ko wo te go ro dza -
ju spo so bu spo rzą dza nia pro to ko łów roz praw, ktj. w brud no pi sie na roz pra wiek.

2) Omó wio no spra wę Sr. 473/5121, w któ rej od no śnie osk[ar żo ne]go kpr. MO Je zior -
skie go Ja na po sta no wie niem NSW z dnia 11 I 1952 r. uchy lo ny zo stał wy rok wy da ny
przez tut[ej szy] sąd w dniu 13 XII 1951 r. pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka.

Sę dzia mjr Mi cha lik po szcze gó ło wym zre fe ro wa niu spra wy, po wo ła ne go wy ro ku
tut[ej sze go] są du i po sta no wie nia NSW pod niósł, że mo ty wy NSW w kie run ku uchy le -
nia te go wy ro ku ze wska za niem po now ne go roz po zna nia spra wy po uprzed nim uzu peł -
nie niu śledz twa są nie słusz ne, gdyż kwe stia opi nii świad ka – po krzyw dzo ne go
z ubie głe go cza su jest dla spra wy obo jęt na, tj. kwe stia ta nie mo gła mieć wpły wu na treść
wy ro ku o wi nie i ka rze. Mjr Mi cha lik, nie przy zna jącl się w tej spra wie do żad ne go istot -
ne go błę du i nie do cią gnię cia, oświad cza, że ca łą spra wę za na li zu je i przed sta wi w od -
ręb nym pi śmie.

Zeszyt odpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach
D

O
K

U
M

E
N

T
Y

367

j–j Frag ment pod kre ślo ny.
k–k Frag ment do pi sa ny.
l W do ku men cie: przy zna wa jąc.
21 Akt nie od na le zio no.



3) Omó wio no spra wę Sr. 474/5122, w któ rej po sta no wie niem NSW z 19 I 1952 r. zmie -
nio ny zo stał przez zmia nę kwa li fi ka cji i zła go dze nie ka ry wy rok tut[ej sze go] są du
z dnia 17 XII 1951 r. [wy da ny na] osk[ar żo ne go] kpr. MO Dziu bę Wi ta pod prze wod nic -
twem ase so ra ppor. Sy gne ta23.

Prze wod ni czą cy ppor. Sy gnet po szcze gó ło wym omó wie niu i za na li zo wa niu spra wy
stwier dził, że wy rok zmie nio ny zo stał nie słusz nie i że tak kwa li fi ka cja praw na przy ję ta
w wy ro ku, jak i wy mie rzo ne ka ry by ły na le ży te i słusz ne. Ppor. Sy gnet oświad czył,
że całą spra wę przed sta wi i za na li zu je w od dziel nym pi śmiem.

[…]n

Od pra wa dnia 21 III 1952 r. per so ne lu sę dziow skie go

Ce lem usu nię cia do strze żo nych w cza sie in spek cji tut[ej sze go] są du w lu tym br. błę -
dów i nie do cią gnięć oraz pod nie sie nia pra cy są du na wyż szy po ziom ani że li do tych czas
sę dzio wie re fe ren ci po win ni szcze gó ło wo zwró cić uwa gę i na przy szłość skru pu lat nie
prze strze gać, co na stę pu je:

1. Sę dzio wie re fe ren ci po win ni wię cej uwa gi zwra cać na pra cę pod le głych im kan ce -
la rii sę dziow skich, a nie ogra ni czać się tyl ko do roz pa try wa nia spraw. W szcze gól no ści
po win ni zwra cać uwa gę na ter mi no wą wy sył kę wy ro ków do wia do mo ści i wy ko na nia,
na stęp nie skarg re wi zyj nych do NSW, oraz do pil no wać, by ża den ele ment pra cy, jak np.
wnie sie nie spra wy na po sie dze nie przy go to waw cze, wy zna cze nie ter mi nu w prze rwa nej
roz pra wie w ra zie na dej ścia od po wied niej re la cji itd., nie za le gał w re fe ra cie dłu żej niż
dwa dni.

2. Spra wy na dal bę dą przy dzie la ne po szcze gól nym re fe ren tom, z tym że ter mi ny roz -
praw – po po sie dze niu przy go to waw czym – ozna czać bę dą re fe ren ci, jak to by ło do tąd.
Na le ży jed na ko woż zwró cić uwa gę na więk szą ope ra cyj ność w pra cy przez uni ka nie nie -
uza sad nio nej prze wle kło ści w roz pa try wa niu spraw (Sr. 10/5224 – osk[ar żo ny] Siw czyk
[Je rzy], ref[erent] mjr Mi cha lik; Sr. 471/5125 – osk[ar żo ny] Oku lar czyk [An drzej],
ref[erent] mjr Adam ski) i przez wy zna cze nie na je den dzień wię cej niż jed nej spra wy,
gdy na to po zwa la ma te riał da nej spra wy.
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m Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
n Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
22 Akt nie od na le zio no.
23 Wła dy sław Sy gnet (ur. 14 I 1928 r. w Sad ko wi cach, s. Paw ła i Wa le rii z d. Ko zak) – ab sol went

Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej z 1949 r. oraz Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1960 r.;
od 11 VII 1949 r. do 2 II 1951 r. apli kant WSR w Ka to wi cach; od 3 II 1951 r. do 15 XI 1952 r. ase sor
WSR w Ka to wi cach; od 21 VII 1953 r. do 23 XII 1954 r. sę dzia WSR w Kra ko wie; od 24 XII 1954 r.
do 29 VII 1955 r. ase sor WSR we Wro cła wiu; od 30 VII 1955 r. do 31 X 1955 r. sę dzia Są du I Kor pu su
Zme cha ni zo wa ne go; od 1 XI 1955 r. do 31 I 1957 r. sę dzia WSG w Kra ko wie; od 12 II 1957 r.
do 3 X 1957 r. star szy po moc nik ds. do cho dze nio wych Za rzą du WSW War szaw skie go Okrę gu Woj sko -
we go; od 4 X 1957 r. do 1 IV 1958 r. sę dzia WSG w Ka to wi cach; od 2 IV 1958 r. do 13 VIII 1971 r. sę -
dzia WSG w Kra ko wie; od 14 VIII 1971 r. do 20 VI 1972 r. za stęp ca sze fa Są du Ma ry nar ki Wo jen nej;
od 21 VI 1972 r. do 25 II 1977 r. szef WSG w Ka to wi cach; od 26 II 1977 r. do 3 VIII 1983 r. szef Są du
Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go; prze nie sio ny w stan spo czyn ku. AIPN, 2174/6574, Tecz ka akt per so -
nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit., s. 435–436.

24 AIPN Ka, 1/194, t. 1–2.
25 AIPN Ka, 1/193, t. 1–2.



3. Na po sie dze niach nie jaw nych przy go to waw czych w przed mio cie wy da nia wy ro -
ków łącz nych na le ży za wsze po dej mo wać de cy zje od no śnie sta wien nic twa osk[ar żo ne]go
na roz pra wę, gdyż do tąd czę sto ta kie de cy zje nie by ły po dej mo wa ne, jak świad czą dla
przy kła du wy pad ki: Sr. 430/5126 – osk[ar żo ny] Da ni ło wicz [Ta de usz], ref[erent] mjr Ran -
ke; Sr. 419/5127 – ref[erent] mjr Mi cha lik.

4. Nie za leż nie od po ucze nia – na od by tych prze ze mnieo od pra wach ław ni ków wy -
mie nio nych na sta łych li stach funkcj[ona riu szy] UB i MO – o ich pra wach i obo wiąz -
kach, prze wod ni czą cy obo wią za ny jest w każ dej po szcze gól nej spra wie przed roz pra wą
umoż li wić ław ni kom za po zna nie się ze spra wą, a na stęp nie za po znać ich z przy słu gu ją -
cy mi im – wg prze pi sów kwpk28 – pra wa mi i cią żą cy mi na nich obo wiąz ka mi w związ -
ku z peł nie niem przez nich funk cji. Do tąd bo wiem bar dzo czę sto, w szcze gól no ści
za sia da ją cy w spra wach osób cy wil nych ław ni cy – żoł nie rze, nie by li na le ży cie przy go -
to wa ni do peł nie nia swej funk cji przez do kład ną zna jo mość swych praw i obo wiąz ków,
mi mo orien to wa nia się w sa mej spra wie.

5. Sę dzio wie re fe ren ci po win ni bar dziej skru pu lat nie opra co wy wać wy ro ki, a uni kać
sza blo no wych zwro tów w uza sad nie niach wy ro ków, w szcze gól no ści w uza sad nie niu
winy i ka ry, a każ dy po szcze gól ny wy pa dek in dy wi du al nie trak to wać i opi sy wać
(np. ujaw nio no sprzecz ność w uza sad nie niu wy ro ku od no śnie ka ry w spra wie Sr. 485/5129

– osk[ar żo ny] Ra jar ski, ref[erent] mjr Mi cha lik), na stęp nie po win ni do kład niej kon tro lować
i re da go wać pro to ko ły roz praw, ce lem unik nię cia błę dów sty li stycz nych i nie jasno ści za -
war tych czę sto w pro to ko łach już po ich spo rzą dze niu i pod pi sa niu (np. Sr. 409/5130

– osk[ar żo ny] Swo bo da [Sta ni sław] – mjr Adam ski; Sr. 29/5231 – ppor. Sy gnet), oraz
pa mię tać, że za pro to kół, któ ry jest je dy nymp do ku men tem stwier dza ją cym prze bieg prze -
wo du są do we go, przede wszyst ki mq od po wie dzial ni są prze wod ni czą cy w spra wach.

6. Wy ty kam ppor. Sy gne to wi, ase so ro wi tut[ej sze go] są du, nie do pusz czal ne pod ję cie
pod pi sów ław ni ków na czy stym blan kie cie wy ro ku w spra wie Sr.32

Szef Zarz[ądu] Sąd[ownic twa] Wojsk[owe go]33 z uwa gi na brak do świad cze nia ppor.
Sy gne ta w pra cy sę dziow skiej ogra ni czył się tyl ko do po czy nie nia wy tknię ciar.

[…]s
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o W do ku men cie: prze zem nie.
p W do ku men cie: je dy nem.
q W do ku men cie: wszyst kiem.
r Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
s Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
26 AIPN Ka, 238/3781.
27 AIPN Ka, 238/3777.
28 De kret z dnia 23 VI 1945 r. – Ko deks woj sko we go po stę po wa nia kar ne go (DzU, 1945, nr 36,

poz. 216).
29 Akt nie od na le zio no.
30 Akt nie od na le zio no.
31 AIPN Ka, 238/3843.
32 W do ku men cie brak sy gna tu ry akt.
33 Sze fem Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go przez ca ły okres je go funk cjo no wa nia, tj. w la tach

1950–1956, był płk Oskar Kar li ner. Bio gram w: K. Szwa grzyk, op. cit., s. 327–328.



Od pra wa dnia 11 IV 1952 r.
Obec ny per so nel sę dziow ski

1. Omó wio no spra wę Sr. 18/5234, w któ rej wy rok uległ zmia nie przez po pra wie nie
kwa li fi ka cji praw nej od no śnie osk[ar żo ne go] Ma chi ni Le ona i zła go dze niu te muż ka ry.
Prze wod ni czą cy spra wy mjr Adam ski przy zna je słusz ność sta no wi ska NSW od no śnie
kwa li fi ka cji czy nu osk[ar żo ne go] Ma chi ni z art. 86 § 2 kkWP.

2. Omó wio no spra wę Sr. 12/52, w któ rej NSW zmie nił wy rok tut[ej sze go] są du przez
zła go dze nie ka ry łącz nej osk[ar żo ne mu] funkcj[ona riu szo wi] MO Czy lo ko wi [Fran cisz -
ko wi] – przez zast[oso wa nie] art. 55 kkWP – [z] 7 lat wię zie nia do 3 lat wię zie nia. Prze -
wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet, uzna jąc słusz ność sta no wi ska NSW w tej spra wie,
pod niósł, że źró dłem za sto so wa nia zbyt su ro wej ka ry w sto sun ku do osk[ar żo ne]go by ła
nie wła ści wa oce na stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa oso by spraw cy i nie na le ży te
za na li zo wa nie po bu dek je go dzia ła nia35.

3. Omó wio no spra wę Sr. 37/5236, w któ rej uchy lo ny37 zo stał wy rok od no śnie Stud -
nik Ber ty, ska za nej z art. 4 § 1 i 2 mkk38. Prze wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet oświad -
cza, że na tej roz pra wie obec ny był w cha rak te rze urzę do wym, pod czas in spek cji są du,
st. insp. ppłk [Mie czy sław] Hal ski39, któ ry w roz mo wie z nim po dzie lił je go zda nie
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34 AIPN Ka, 1/195, t. 1–3. 
35 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 19 I 1952 r. w spra wie funk cjo na riu sza MO Fran cisz ka Czy lo ka:

„Osk[ar żo ne go] Czy lo ka Fran cisz ka, s. Fran cisz ka, [sąd uznał] win nym, że ja ko funkcj[ona riusz] MO:
a) w dniu 14 wrze śnia 1951 r. w Cze cho wi cach, pow. Biel sko, użył swej bro ni służ bo wej wbrew prze pi -
som ze zwa la ją cym na jej uży cie przez to, że z pi sto le tu służ bo we go pa ra bel lum wy strze lił trzy krot nie
w gó rę, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 164 kkWP; b) w dniu 18 wrze śnia 1951 r. wbrew swe mu obo -
wiąz ko wi mi li cyj ne mu w ce lu trwa łe go uchy la nia się od peł nie nia te goż obo wiąz ku opu ścił swo ją jed -
nost kę służ bo wą, a to Ko mi sa riat MO w Biel sku -Bia łej, za bie ra jąc ze so bą broń służ bo wą pa ra bel lum
nr 1385, i po zo sta wał po za nią do dnia 12 paź dzier ni ka 1951 r. – czym po peł nił prze stęp stwo z art. 118
§ 1 i 2 kkWP w zw. z art. 115 § 1 kkWP; c) w tym sa mym cza sie i mie sią cu do pu ścił się za bo ru bro ni,
pi sto le tu ma szy no we go pe pe sza wraz z ma ga zyn kiem i 35 sztuk na boi z miej sca jej prze cho wy wa nia, to
jest z war tow ni Ko mi sa ria tu MO w Biel sku, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 179 kkWP; d) w okre sie
cza su od je sie ni 1950 r. do dnia 12 paź dzier ni ka 1951 r. w Cze cho wi cach, pow. Biel sko, prze cho wy wał
bez ze zwo le nia broń pal ną, a to du bel tów kę my śliw ską kal. 16 mm, czym po peł nił prze stęp stwo z art.
4 § 1 i 2 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r. i za to [sąd] ska zał osk[ar żo ne go] Czy lo ka Fran cisz ka, s. Fran -
cisz ka, na za sa dzie art. 146 kkWP za czyn opi sa ny pod pkt. a) na ka rę aresz tu przez 6 (sześć) mie się cy,
na za sa dzie art. 118 § 1 i 2 kkWP za czyn opi sa ny pod pkt. b) na ka rę wię zie nia przez 6 (sześć) lat, orze -
ka jąc jed no cze śnie na mo cy art. 47 § 1 pkt a kkWP de gra da cję, na za sa dzie art. 179 kkWP za czyn opi -
sa ny pod pkt. c) na ka rę wię zie nia przez 5 (pięć) lat, na za sa dzie art. 2 § 1 i 2 [de kre tu] z dnia 13 VI 1946 r.
za czyn opi sa ny pod pkt. d) na ka rę wię zie nia 7 (sie dem) lat z de gra da cją. Na mo cy art. 56 kkWP za li -
czył ska za ne mu Czy lo ko wi na po czet orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no ści okres tym cza so we go aresz -
to wa nia dnia 12 paź dzier ni ka 1951 r. Na mo cy art. 98 § 2 kwpk prze ka zu je się du bel tów kę kal. 16 mm
WUBP w Ka to wi cach”. Wy rok zo stał zła go dzo ny po sta no wie niem NSW z dnia 25 II 1952 r. z 7 lat po -
zba wie nia wol no ści z de gra da cją do 3 lat po zba wie nia wol no ści bez de gra da cji. AIPN Ka, 238/3830,
k. 56–58v.

36 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 172/52. AIPN Ka, 238/3905.
37 Zob. art. 270–271 kwpk.
38 De kret z dnia 13 VI 1946 r. o prze stęp stwach szcze gól nie nie bez piecz nych w okre sie od bu do wy

pań stwa (DzU, 1946, nr 30, poz. 192), zwa ny ma łym ko dek sem kar nym.
39 Od 1 XI 1950 r. do 2 VII 1953 r. peł nił sta no wi sko star sze go in spek to ra Wy dzia łu II Za rzą du Są -

dow nic twa Woj sko we go. Bio gram w: K. Szwa grzyk, op. cit., s. 312–313.



odnośnie wy so ko ści wy mia ru ka ry 3 lat wię zie nia, bio rąc pod uwa gę sto pień roz wo ju
umy sło we go i uświa do mie nia po li tycz ne go ska za nej oraz jej do dat nią opi nię. To sta no -
wi sko ppor. Sy gne ta po dzie li łem rów nież pod czas omó wie nia z nim spra wy przed
zawyro ko wa niem. Po za na li zo wa niu spra wy ppor. Sy gnet przy zna je, że z uwa gi na prze -
cho wy wa nie przez nią pi sto le tu na le żą ce go do ban dy, nie wła ści wie oce niał sto pień spo -
łecz ne go nie bez pie czeń stwa czy nu ska za nej i skut kiem te go wy mie rzo no jej ka rę
za ła god ną, w świe tle cze go sta no wi sko NSW uchy la ją ce wy rok jest słusz ne.

4. Omó wio no spra wę Sr. 498/51, w któ rej pod prze wod nic twem b[yłe go] sę dzie go
mjr. Ran ke uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Mel le ra Le ona, unie win nio ne go w tej spra -
wie od za rzu tu z art. 12 § 1 mkk. Obec ny re fe rent tej spra wy mjr Adam ski po prze ana li -
zo wa niu ca łej spra wy do cho dzi do wnio sku, że uchy le nie to by ło słusz ne, gdyż mi mo iż
po stro nie Mel le ra brak by ło do wo dów przy ję cia po peł nie nia zbrod ni z art. 12 § 1 mkk,
to jed nak przy pi sać na le ża ło Mel le ro wi wi nę po peł nie nia prze stęp stwa de wi zo we go w ro -
zu mie niu usta wy z 1936 r.t40

Od pra wa dnia 18 IV 1952 r.
Obec ny per so nel sę dziow ski

1. Omó wio no spra wę Sr. 1/52, w któ rej czę ścio wo uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie
funkcj[ona riu sza] MO Koł to na Wi tol da41 i po stę po wa nie umo rzo no, zaś czę ścio wo
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t Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
40 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 21 I 1952 r. w spra wie Le ona Mel le ra: „Sąd unie win nia [...] osk[ar -

żo ne go] Mel le ra Le ona, s. Me sze la, od za rzu tu, że od da ty bli żej nie usta lo nej 1949 r. do wrze śnia 1951 r.
w By to miu pusz czał w obieg w ilo ści bli żej nie okre ślo nej pod ro bio ne mo ne ty 10- i 20-do la ro we USA,
to jest od za rzu tu po peł nie nia prze stęp stwa z art. 12 § 1 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r.”. Uchy bie nia
wska za ne przez NSW zna la zły się w po sta no wie niu NSW z dnia 28 III 1952 r.: „Mel ler, któ ry przy znał
się do wzię cia w lip cu 1949 r. w za staw od Wo roń cza ka jed nej mo ne ty zło tej do la ro wej w za mian
za udzie lo ną Wo roń cza ko wi po życz kę, do pu ścił się prze stęp stwa z art. 16 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1
i art. 1 ust. 2 De kre tu pre zy den ta Rze czy po spo li tej z dnia 26 kwiet nia 1936 r. w spra wie ob ro tu pie nięż -
ne go z za gra ni cą oraz ob ro tu za gra nicz ny mi i kra jo wy mi środ ka mi płat ni czy mi (DzU RP, nr 86/38,
poz. 584). Sąd I in stan cji wi nien był za tem roz wa żyć wi nę oskar żo ne go Mel le ra Le ona w kie run ku po -
peł nie nia po wyż sze go prze stęp stwa, względ nie, gdy by się oka za ło, że Mel ler przy jął w za staw pod ro -
bio ną mo ne tę do la ro wą – usi ło wa nia po peł nie nia te go prze stęp stwa. Wo bec cał ko wi te go unie win nie nia
Mel le ra Le ona wbrew oko licz no ściom spra wy za skar żo ny wy rok w czę ści do ty czą cej Mel le ra na le ża ło
uchy lić”. AIPN Ka, 238/3915, t. 2, k. 383–397, 447–454.

41 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 18 II 1952 r. w spra wie funk cjo na riu sza MO Wi tol da Koł to na oskar -
żo ne go z art. 22 de kre tu z 13 VI 1946 r., dwu krot nie z art. 140 § 1 kkWP, z art. 172 § 1 i 2 kkWP oraz
art. 27 w zw. z art. 148 § 1 kk. Sąd orzekł, że Koł ton Wi told „wi nien jest te go, że: 1) w mar cu 1951 r.
na te re nie Za brza roz po wszech niał fał szy we wia do mo ści mo gą ce wy rzą dzić istot ną szko dę in te re som
pań stwa pol skie go i ob ni żyć po wa gę je go na czel nych or ga nów przez to, że [...] wy ra żał się ujem nie o po -
li ty ce i sto sun kach pa nu ją cych w Pol sce Lu do wej, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 22 dekr[etu]
z dnia 13 VI 1946 r.; 2) w dniu 3 mar ca 1951 r. w Za brzu nad użył swej wła dzy ze wzglę du na ko rzyść
oso bi stą [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 140 § 1 kkWP; 3) [...] bez praw nie dys po no wał wy da ną
mu do oso bi ste go użyt ku bro nią [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 172 § 1 i 2 kkWP; 4) w dniu
3 mar ca 1951 r. w gma chu Są du Po wia to we go w Za brzu, pra gnąc utrud nić po stę po wa nie kar ne w ce lu
unik nię cia od po wie dzial no ści kar nej przez spraw cę prze stęp stwa, pod że gał [...] do za ta je nia praw dy
w cza sie ze zna nia na roz pra wie [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 27 kkWP w zw. z art. 148 § 1 kk;
5) w dniu 6 lip ca 1951 r. nad użył swej wła dzy z po bu dek oso bi stych w ten spo sób, że u pro ku ra to ra po -
wia to we go w Za brzu in ter we nio wał w spra wie nie sto so wa nia w sto sun ku do do pro wa dzo ne go [...] 



zmienio ny wy rok przez zła go dze nie mu ka ry łącz nej z dwóch i pół ro ku na pół to ra ro ku
wię zie nia. Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik, przy zna jąc słusz ność sta no wi ska NSW,
po da je, że po wo dem te go uchy bie nia w spra wie by ła nie wła ści wa oce na do wo dów,
w szcze gól no ści ze znań św[ia]d[ka] [Hor sta] Blüme rau.

2. Omó wio no spra wę Sr. 63/52, w któ rej NSW zła go dził ka rę Joń czyk An nie, [ska za -
nej] z art. 18 § 1 mkk w związ ku z art. 86 § 2 kkWP, z pół to ra ro ku na sześć mie się cy
wię zie nia42. Prze wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet przy zna je słusz ność sta no wi ska NSW,
gdyż z uwa gi na po wią za nie ska za nej z ro dzi ca mi od no śnie współ pra cy jej ro dzi ców
z nie le gal ną or ga ni za cją, na le ża ło oce nić sto pień spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa ska za -
nej pod tym punk tem wi dze nia i po trak to wać ją ła god niej43.

3. Omó wio no spra wę Sr. 50/5244, w któ rej NSW uchy lił wy rok od no śnie Mo raw skie -
go ska za ne go z art. 18 § 1 mkk w związ ku z art. 86 § 2 kkWP na 8 mie się cy wię zie nia.
Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik twier dzi, iż wy mie rze nie ka ry 8 m[ie się]cy wię -
zie nia uwa żał za wska za ne i ce lo we, tak ze wzglę du na sto pień spo łecz ne go nie bez pie -
czeń stwa czy nu oraz na oso bę spraw cy, na stęp nie mi mo mo ty wów NSW, iż na le ża ło
wy mie rzyć su row szą ka rę z uwa gi na sta no wi sko służ bo we i sto pień wy kształ ce nia
osk[ar żo ne]go, to sta no wi sko to nie wy trzy mu je kry ty ki wo bec usta leń są du I, iż ska za -
ny był tyl ko re fe ren tem P[ań stwo we go] U[rzę du] R[epa tria cyj ne go] o wy kształ ce niu tyl -
ko śred nim.

4. Omó wio no spra wę Sr. 58/5245, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Bo dziń -
skie go Kon stan te go ska za ne go na 4 la ta wię zie nia. Prze wod ni czą cy spra wy ppor. Sy gnet
uzna je słusz ność sta no wi ska NSW, iż nie na le ży cie oce nił ro ze zna nie nie let nie go ska za -
ne go Bo dziń skie go Kon stan te go, opie ra jąc się tyl ko na nie ja snym orze cze niu bie głe go
za war tym w ak tach śledz twa. Ja ko źró dło te go błę du wy mie nia ppor. Sy gnet nie na le ży -
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aresz tu tym cza so we go [...], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 140 § 1 kkWP”. Frag ment uza sad nie nia:
„Oskar żo ny po wie dział do Blüme ra, że [...] gdy by był na je go miej scu, to daw no wy je chał by do Ame -
ry ki i przez ra dio opo wia dał by o sto sun kach pa nu ją cych w Pol sce Lu do wej”. Sąd ska zał go na ka rę łącz -
ną 2 lat i 6 mie się cy wię zie nia. AIPN Ka, 238/3823, k. 213–217.

u W do ku men cie: Bli me ra.
42 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 5 III 1952 r. w spra wie An ny Joń czyk oskar żo nej z art. 18 § 1 w zw.

z art. 4 § 1 dekr[etu] z 13 VI 1946 r. i w zw. z art. 86 § 2 kkWP. Sąd uznał ww. „win ną, że w stycz -
niu 1951 r. [...], otrzy maw szy wia ry god ną wia do mość, że niej[aki] Pa ra dow ski An to ni jest do wód cą nie -
le gal nej or ga ni za cji i po sia da bez ze zwo le nia broń pal ną oraz ukry wa się przed wła dza mi, do chwi li
za trzy ma nia jej nie za wia do mi ła o tym wła dzy po wo ła nej do ści ga nia prze stępstw, czym po peł ni ła prze -
stęp stwo z art. 18 § 1 dekr[etu] z 13 VI 1946 r. w zw. z art. 86 § 2 kkWP i w zw. z art. 4 § 1 cyt. de kre -
tu” i ska zał na ka rę ro ku i 6 mie się cy wię zie nia. „Przy wy mia rze ka ry sąd uwzględ nił ja ko oko licz no ści
ła go dzą ce do tych cza so wą nie ka ral ność oskar żo nej, jej szcze re przy zna nie się do za rzu ca ne go jej czy nu,
fakt, że oskar żo na [...] w znacz nym stop niu po zo sta wa ła pod wpły wem swych ro dzi ców oraz że oskar -
żo na ma na utrzy ma niu dwu let nie dziec ko, zaś ja ko oko licz ność ob cią ża ją cą sąd przy jął szko dli wość
spo łecz ną czy nu oskar żo nej, któ ra swym po stę po wa niem umoż li wia ła re ali zo wa nie nie le gal nej or ga ni -
za cji KWP swych zbrod ni czych ce lów”. AIPN Ka, 238/3861, k. 47–48.

43 NSW w War sza wie pod prze wod nic twem ppłk. Jó ze fa Dziow gi 8 IV 1952 r. roz pa trzył skar gę re -
wi zyj ną adw. Jó ze fa Mal czy ka, któ ry za rzu cił wy mie rze nie nie współ mier nie su ro wej ka ry oraz wno sił
o jej zła go dze nie i za wie sze nie wy ko na nia. Obroń ca do wo dził, że „z uwa gi na od po wie dzial ność kar ną
gro żą cą ro dzi com ska za nej by ły pod sta wy do nad zwy czaj ne go zła go dze nia ka ry”. NSW uznał, że wy -
mie rzo ną ska za nej ka rę na le ży zła go dzić do 6 mie się cy wię zie nia. AIPN Ka, 238/3861, k. 54–55.

44 Akt nie od na le zio no.
45 Akt nie od na le zio no.



te przy go to wa nie spra wy przed jej wy zna cze niem na nie jaw ne po sie dze nie przy go to -
waw cze, gdyż przy wni kli wym prze czy ta niu akt na le ża ło by za wnio sko wać zwró ce nie
akt do uzu peł nie nia śledz twa.

5. Omó wio no spra wę Sr. 46/5246, w któ rej NSW zmie nił wy rok przez zła go dze nie ka ry
łącz nej Brig go wi Edwar do wi, b[yłe mu] por. KBW, z 12 lat na 8 lat wię zie nia, po uprzed niej
zmia nie kwa li fi ka cji od no śnie czy nu prze stęp ne go z art. 4 § 1 na 4 § 1 i 2 mkk. Prze wod ni -
czą cy spra wy mjr Mi cha lik przy zna je, że wy mie rze nie zbyt su ro wej ka ry te mu osk[ar żo -
ne]mu by ło skut kiem wa dli wej oce ny po bu dek dzia ła nia spraw cy i co za tym idzie
nie wła ści wej oce ny stop nia spo łecz ne go nie bez pie czeń stwa oso by spraw cy. W spra wie tej,
uzna jąc ka rę za zbyt su ro wą, wy sto so wa łem pi smo do pre ze sa NSW o zła go dze nie wy ro ku.

6. Omó wio no za uwa że nie NSW do spra wy Sr. 83/52, w któ rym wy tknię to prze wod -
ni czą ce mu spra wy mjr. Mik sie wi czo wi nie wła ści we wy ra że nie „nie le gal na or ga ni za -
cja”47, za miast „kontr re wo lu cyj na”, wzgl[ęd nie] „an ty pań stwo wy zwią zek”. Mjr Mik -
sie wicz przy zna je słusz ność tej uwa gi.

7. Omó wio no Roz kaz nr 08/52 z 5 IV [19]52 r. Za rzą du Są dow nic twa Wojsk[owe go]
do ty czą cy od by tej in spek cji WSR w Kiel cach.

8. Omó wio no pi smo ZSW nr 0323/52 z dnia 3 IV [19]52 r. w spra wie wy zna cza nia
obroń ców z urzę du w spra wach osób cy wil nych.

9. Od czy ta no pi smo ZSW nr 0336/52 z 15 kwiet nia 1952 r. w spra wie skie ro wa nia
do są dów ab sol wen tów sze ścio mie sięcz ne go kur su prze szko le nia na Ofic[er skiej]
Szk[ole] Prawn[iczej]48.

10. Od czy ta no i omó wio no pi smo ZSW nr 0230/52 z 31 III [19]52 [r.] w spra wie pla -
nów roz prawv.

[…]w

Od pra wa dnia 28 IV 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski i se kre tar ski

Omó wio no pi smo pre ze sa NSW z dnia 22 IV 1952 r. nr 0556 w spra wie uchy bień
w spra wach kar nych.

W związ ku z tym pi smem za rzą dzi łem:
a) w spra wach, któ re ma ją być roz pa try wa ne z wy klu cze niem jaw no ści (art. 209 § 1

kwpk49), od pi sy ak tów oskar że nia po ich od czy ta niu oskar żo nym bę dą nisz czo ne, o czym
na ory gi na le ak tu oskar że nia bę dzie spo rzą dzo na od po wied nia no tat ka przez se kre ta rza;
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v Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
w Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
46 AIPN Ka, 279/114.
47 W wy ro ku WSR w Ka to wi cach z 4 III 1952 r. w spra wie Pio tra Ko pi cy uży to okre śleń: „nie le gal -

na or ga ni za cja”, „nie le gal ny zwią zek”, „groź na or ga ni za cja”. AIPN Ka, 238/3873, k. 60–62.
48 Sze rzej na te mat Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej zob.: L. Łu stacz, J. Mu szyń ski, R. Pierz chlew ski,

Szko le nie ka dry oraz dzia łal ność na uko wa i wy daw ni cza, „Woj sko wy Prze gląd Praw ni czy” 1963, nr spec.,
s. 145–146; M. Za bor ski, Oni ska zy wa li na śmierć… [w:] Skry te ob li cze sys te mu ko mu ni stycz ne go…,
s. 128–135; idem, Szko le nie „sę dziów no we go ty pu” w Pol sce Lu do wej. Część III: Ofi cer ska Szko ła
Praw ni cza, „Pa le stra” 1998, nr 5–6, s. 131–141; A. Li tyń ski, O pra wie i są dach…, s. 164–165.

49 Art. 209 § 1 kwpk: „Sąd wy klu cza jaw ność ca łej roz pra wy lub jej czę ści, je że li jaw ność po stę po -
wa nia mo gła by ob ra żać do bre oby cza je, spo wo do wać za bu rze nie spo ko ju pu blicz ne go lub ujaw nić 



b) do ku men ty, któ re nie mo gą być wszy te do akt spra wy z uwa gi na to, że są prze -
zna czo ne dla NSW, jak np. od pis wy ro ku, skar gi re wi zyj ne, przed ich wy sła niem do NSW
zo sta ną zło żo ne w spe cjal nej ko per cie wszy tej do akt spra wy, z wy szcze gól nie niem jej
za war to ści;

c) do ku men ty do łą cza ne do akt spra wy przez wła dze śled cze o tre ści po uf nej bę dą
po za po zna niu się z ni mi przez skład są dzą cy nie zwłocz nie ko per to wa ne i la ko wa ne;

d) we wszyst kich in nych wy pad kach prze sy ła nie akt spra wy bez wzglę du na sta dium,
w ja kiej się spra wa znaj du je, np. prze sła nie akt spra wy przez tut[ej szy] sąd do NSW
z wnio skiem o prze ka za nie in ne mu są do wi wg wła ści wo ści, nie na le ży po zo sta wiać w ak -
tach xsą do wy chx żad nych do ku men tów ani od pi sów pism lu zem bez ich wszy wa nia i po -
nu me ro wa nia.

W tych wy pad kach wszel kie pi sma prze zna czo ne dla wła dzy, któ rej się ak ta prze sy -
ła, na le ży zło żyć do ko per ty i ją za la ko wać, ko per tę wszyć do akt i po nu me ro wać ko lej -
nym nu me rem akt, a na ko per cie ozna czyć, co ona za wie ra i dla ko go za war tość jej jest
prze zna czo nay.

[…]z

Od pra wa dnia 21 V 1952 r. per so ne lu sę dziow skie go

1. Omó wio no spra wę Sr. 138/5250, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du
od no śnie Zyg mun ta Jó ze fa unie win nio ne go od za rzu tu z art. 4 § 1 mkk.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet, uza sad nia jąc unie win nie nie oskar żo ne go bra -
kiem do wo dów wi ny, przy zna je się jed nak do po peł nie nia błę du w spra wie przez nie na -
le ży tą oce nę do wo dów w spra wie, tj. nie roz pra wie nia się z ze zna nia mi in nych świad ków
istot nych dla spra wy.

2. Omó wio no spra wę Sr. 161/52 Pod ko wi ka [Eu ge niu sza] i in nych51, prze pro wa dzo -
nej pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza, w któ rej NSW czę ścio wo zmie nił i zła go -
dził wy rok od no śnie Pa ły sa Ja na.

Por. Urba no wicz przy zna je, że z mo ty wów przy to czo nych przez NSW po sta no wie -
nie NSW jest słusz ne.

3. Omó wio no spra wę Sr. 66/52 Mach now skie go Sta ni sła wa52, w któ rej zmie nio na zo -
sta ła kwa li fi ka cja z art. 8 § 1 mkk na art. 144 kk oraz zła go dzo na ka ra z 5 lat do 3 lat
wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik, uzna jąc w za sa dzie po sta no wie nie NSW
za słusz ne, pod niósł, że kwe stia przy ję cia wi ny po szcze gól nych oskar żo nych z art. 8 mkk
i art. 143 itd. kk wy ma ga ła by wy ja śnie nia.
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oko licz no ści, któ rych za cho wa nie w ta jem ni cy jest nie zbęd ne ze wzglę du na bez pie czeń stwo pań stwa
lub do bro służ by”.

x–x Wy raz prze kre ślo ny.
y Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
z Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
50 Akt nie od na le zio no.
51 AIPN Ka, 238/3899.
52 AIPN Ka, 238/3863.



4. Omó wio no spra wę Sr. 112/52 Uchy ły Wła dy sła wa i in nych53, w któ rej NSW zmie -
nił kwa li fi ka cję czy nu od no śnie osk[ar żo nych] Uchy ły Mar ty, Pie trasz ki Ka ro la i Go -
dzie ka [Fer dy nan da] z art. 14 § 1 mkk i art. 18 § 1 mk[k] w zw. z art. 4 § 1 mkk na art. 14
§ 1 mkk.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je słusz ność po sta no wie nia NSW, iż
w nie któ rych wy pad kach to od no śnie oso by spraw cy nie moż na przy jąć jed no cze śnie
kwa li fi ka cji co do te go sa me go przed mio tu prze stęp stwa w ro zu mie niu art. 14 § 1 mkk
i obo wią zek z art. 18 § 1 mkk od no śnie te go związ ku.

5. Omó wio no za uwa że nie NSW od no śnie spra wy Sr. 454/51 ska za ne go Olędz kie go
Bo le sła wa54 – wy rok łącz ny.

6. Omó wio no za uwa że nie NSW w spra wie ska za ne go Le si sza Sr. 1/5255 do ty czą ce
prze wod ni czą ce go tej spra wy por. Urba no wi cza56.

7. W związ ku z pi smem sze fa Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go z dnia 17 V [19]52 [r.]
aanr 0492/52aa omó wio no za gad nie nie od no śnie prze pro wa dza nia roz praw pu blicz nych
w spra wach osób cy wil nych, kła dąc szcze gól ny na cisk na za gad nie nie służ bo wej od po -
wie dzial no ści sę dziów za po li tycz ny prze bieg i wy nik każ dej prze pro wa dzo nej przez nich
spra wy są do wejbb.

[…]cc

Od pra wa dnia 2 lip ca 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

W związ ku z dy rek ty wa mi otrzy ma ny mi na od pra wie w War sza wie w dniu
18 i 19 VI br. zwró ci łem uwa gę per so ne lo wi sę dziow skie mu na prze strze ga nie:

1. ddOperatywności w pra cy sę dziow skiejdd, tz[n.] aże by czyn no ści przez sę dziów
za ła twić się ma ją ce by ły za ła twia ne spraw nie i szyb ko, lecz nie po śpiesz nie. eeNormalnie
spra wa – za wy jąt ka mi – po win na być za wy ro ko wa na naj da lej w ter mi nie do dni 10
od chwi li otrzy ma nia spra wy przez re fe ren ta ee.
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aa–aa Frag ment do pi sa ny nad tek stem.
bb Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
cc Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
dd–dd Frag ment pod kre ślo ny.
ee–ee Frag ment pod kre ślo ny.
53 AIPN Ka, 238/3883, t. 1–3.
54 AIPN Ka, 1/191.
55 AIPN Ka, 238/3823.
56 Hen ryk Urba no wicz (ur. 14 V 1922 r. w Wil nie, s. Ka zi mie rza i Ur szu li) – ab sol went Ofi cer skiej

Szko ły Praw ni czej z 1951 r. oraz Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu War szaw skie go z 1955 r.; w la tach
1940–1949 ro bot nik; od 1 III 1951 r. do 5 I 1954 r. ase sor WSR w Ka to wi cach; od 7 I 1954 r.
do 30 VII 1955 r. ase sor WSR w War sza wie; od 1 VIII 1955 r. do 1 II 1957 r. ase sor WSG w War sza -
wie; od 2 II 1957 r. do 5 X 1957 r. ase sor Są du Wojsk Lot ni czych i Obro ny Prze ciw lot ni czej Kra ju; od
6 X 1957 r. do 15 IV 1958 r. sę dzia Są du Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go w Byd gosz czy;
od 16 IV 1958 r. do 15 X 1961 r. sę dzia WSG w Szcze ci nie; od 16 X 1961 r. do 24 VIII 1969 r. szef WSG
w Szcze ci nie; od 25 VIII 1969 r. do 7 V 1975 r. sę dzia WSG w Kra ko wie; od 8 V 1975 r. do 22 I 1982 r.
sę dzia Są du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go; od 23 I 1983 r. do 19 X 1983 r. p.o. za stęp cy sze fa Są -
du War szaw skie go Okrę gu Woj sko we go; od 20 X 1983 r. do 15 VI 1987 r. sę dzia Sądu War szaw skie go
Okrę gu Woj sko we go; 16 IV 1987 r. prze nie sio ny w stan spo czyn ku. AIPN, 2174/7059, Tecz ka akt per so -
nal nych.



2. W uza sad nie niu wy ro ku uni kać sza blo no we go wy mie nia nia oko licz no ści ła go dzą -
cych, któ re sąd wziął pod uwa gę przy wy mia rze ka ry, a wy mie niać oko licz no ści ob cią -
ża ją ce i ła go dzą ce, któ re rze czy wi ście i ma te rial nie mia ły zna cze nie dla wy mia ru ka ry.
Np. w spra wach szpie gow skich i kontr re wo lu cyj nych uni kać wy ra żeń jak: przy wy mia -
rze ka ry wzię to pod uwa gę ja ko oko licz no ści ła go dzą ce skru chę oskar żo ne go, je go stan
ro dzin ny, do tych cza so wą nie ka ral ność itd.

W spra wach te go ro dza ju na le ży szcze gól nie uwy pu klić spo łecz ną szko dli wość czy -
nu i oso by spraw cy, oraz na czym ta szko dli wość spo łecz na po le ga.

3. W obec nym eta pie wal ki kla so wej i sy tu acji mię dzy na ro do wej sto so wać od po wied -
nią re pre sję kar ną w spra wach kontr re wo lu cyj nych i szpie gow skich. Nie roz wle kać uza -
sad nie nia wy ro ku, a tyl ko uza sad nie nie przed sta wiać zwięź le i rze czo wo. Prze strze gać
na le ży, że by w spra wach kontr re wo lu cyj nych i szpie gow skich, któ re pro wa dzi się z nie -
wy klu cze niem jaw no ści, nie by ło nie po trzeb nych lu dzi na sa li roz praw oraz by kie ro wać
roz pra wą w ten spo sób, by nie do pu ścić, że by na sa li roz praw mia ło miej sce nie wła ści -
we wy stą pie nie oskar żo ne go lub świad ka w kie run ku po chwa ły prze stęp stwa.

4. Przy są dze niu funk cjo na riu szy UB i MO oraz żoł nie rzy KBW i WOP za prze stęp -
stwa kontr re wo lu cyj ne, w szcze gól no ści za szep ta ną pro pa gan dę i w ogó le zmie rza ją ce
prze ciw ko ustro jo wi pań stwa, [na le ży] pa mię tać o ka rze do dat ko wej de gra da cji.

5. Pa mię tać na le ży, że przy oce nie wi ny z art. 86 § 2 kkWP nie de cy du je tyl ko przy -
na leż ność do or ga ni za cji w ro zu mie niu art. 86 § 2 kkWP, [art.] 87 kkWP lub [art.] 88 § 1
kkWP, a de cy do wać po win na sa ma isto ta dzia łal no ści, for mal nie ktoś ni by wcho dzi w po -
ro zu mie nie, a fak tycz nie dzia ła efek tyw nie dla or ga ni za cjiff.

Od pra wa dnia 4 lip ca 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

Omó wio no spra wy:
1. Sr. 196/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok w spra wie Mo raw skie go Jó ze fa57, ska -

za ne go przez tut[ej szy] sąd pod prze wod nic twem mjr. Mik sie wi cza z art. 18 § 1 mkk w zw.
z art. 86 § 2 kkWP na 8 mie się cy wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku
nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu prze stęp ne go i je go spraw cy.

2. Sr. 217/52, w któ rej zmie nio no kwa li fi ka cję praw ną za war tą w wy ro ku od no śnie
Zdra dy Hen ry ka58, ska za ne go pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza Hen ry ka z art. 148
§ 3 na art. 141 § 1 kkWP, i wska za no ja ko przy czy nę tej zmia ny nie wła ści wą oce nę spra -
wy pod wzglę dem praw nym.

3. Sr. 465/51, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru59 wy rok od no śnie Świ ta ły
i Waw rzy nia ka60, ska za nych pod prze wod nic twem mjr. Ran ke z art. 13 § 1 w zw.
z art. 1 § 2 i 3 mkk na ka ry od 4–5 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia
wy ro ku nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw nym oraz stop nia szko dli wo ści
spo łecz nej czy nu i spraw ców.
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ff Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
57 Akt nie od na le zio no.
58 Akt nie od na le zio no.
59 Tryb nad zo ru są do we go ure gu lo wa no w Dzia le X (art. 277–283) kwpk.
60 Akt nie od na le zio no.



4. Sr. 210/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Wa li Ste fa na61, ska za ne go
pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka z art. 235 § 1 kk na 2 la ta wię zie nia, i wska za no,
jako przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie do sta tecz ne ze bra nie do wo dów w spra wie i ich myl -
ną oce nę.

5. Sr. 223/52, w któ rej zmie nio na zo sta ła kwa li fi ka cja praw na za war ta w wy ro ku od -
no śnie Ja rząb ka Ste fa na62 z art. 187 na art. 191 kk, ska za ne go pod prze wod nic twem mjr.
Mi cha li ka z art. 187 kk itd. na ka rę 1 1/2 ro ku wię zie nia, i wska za no ja ko [przy czy nę] tej
zmia ny nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw nym.

6. Sr. 220/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Błasz czyń skie go Ja nu sza63,
ska za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 18 w zw. [z art.] 4 § 1 mkk i art. 86
§ 2 kkWP na 2 la ta wię zie nia z za wie sze niem, i wska za no [ja ko] przy czy nę uchy le nia
wy ro ku nie do sta tecz ne ze bra nie do wo dów i w związ ku z tym nie wła ści wą oce nę spo -
łecz nej szko dli wo ści czy nu i oskar żo ne go.

7. Sr. 109/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Sro ki Jó ze fa, ska za ne go
pod prze wod nic twem mjr. Mik sie wi cza z art. 18 mkk na 6 mie się cy wię zie nia64, i wska -
za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw -
nym i w związ ku z tym nie wła ści wą oce nę stop nia spo łecz nej szko dli wo ści czy nu
i spraw cy te gożgg65.

[…]hh
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gg Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
hh Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
61 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 371/52. AIPN Ka, 238/4010.
62 AIPN Ka, 238/3927.
63 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 115/53. AIPN Ka, 238/4183, t. 1–2.
64 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 24 III 1952 r. w spra wie Sro ki Jó ze fa, oskar żo ne go z art. 28 w zw.

z art. 86 § 2 kkWP. Sąd orzekł: „Sro ka Jó zef jest wi nien, że w okre sie od 14 stycz nia do 1 grud nia 1951 r.,
ma jąc wia ry god ną wia do mość, że na te re nie po wia tu czę sto chow skie go dzia ła nie le gal ny zwią zek ma -
ją cy na ce lu usu nię cie prze mo cą ustro ju Pol ski Lu do wej [Kor pus Woj ska Pol skie go], że człon ka mi te go
związ ku są Pa ra dow ski An to ni, Bed nar kie wicz Jan i in ni, nie za wia do mił o tym na tych miast wła dzy po -
wo ła nej do ści ga nia prze stępstw, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 18 § 1 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r.
w zw. z art. 86 § 2 kkWP i za to ska zał Sro kę Jó ze fa [...] na 6 mie się cy wię zie nia. [...] Przy wy mia rze
kary przy ję to [...] ja ko oko licz no ści ła go dzą ce je go szcze re przy zna nie się do po peł nio ne go prze stęp -
stwa, cięż ki stan ro dzin ny oraz cięż ki stan zdro wia, zwa żyw szy że jest on osob ni kiem o zmniej szo nej
po czy tal no ści”. AIPN Ka, 1/226, k. 59–61.

65 NSW w War sza wie pod prze wod nic twem ppłk. Jó ze fa Dziow gi orze cze niem z 26 VI 1952 r. (sygn.
akt Sn. 115/52) stwier dził, że „dzia ła nie prze stęp cze ska za ne go wy czer py wa ło by zna mio na prze stęp stwa
za rzu co ne go mu ak tem oskar że nia, a co naj mniej zna mio na prze stęp stwa z art. 88 § 1 w zw. z art. 86 § 2
kkWP. Prócz te go za sad ny jest wnio sek na czel ne go pro ku ra to ra, że orze czo na ka ra jest nie współ mier nie
ła god na w sto sun ku do je go wi ny. Ska za ny kon tak to wał się ze szcze gól nie nie bez piecz ny mi prze stęp ca -
mi wy stę pu ją cy mi prze ciw Pol sce Lu do wej. Dzia ła niem swo im ska za ny umoż li wiał za tem bez piecz ne
kon ty nu owa nie ich zbrod ni czej dzia łal no ści”. NSW uwzględ nił wnio sek re wi zyj ny na czel ne go pro ku ra -
to ra woj sko we go i po sta no wił wy rok WSR w Ka to wi cach uchy lić, a spra wę prze ka zać te muż są do wi
do po now ne go roz po zna nia w in nym skła dzie sę dziów: „Przy po now nym roz po zna niu sąd I in stan cji
wi nien roz wa żyć kwe stię traf nej kwa li fi ka cji czy nu ska za ne go i wy mia ru ka ry od po wia da ją cej stop nio -
wi szko dli wo ści spo łecz nej te goż czy nu”.



Od pra wa dnia 25 VII 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

Omó wio no spra wy: 
1. Sr. 22/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Ję drysz czak Anie li66, ska za nej

pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 18 § 1 w zw. [z art.] 4 § 1 mkk na 1 rok wię zie -
nia z za wie sze niem, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę
stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu i oso by ska za nej.

2. Sr. 485/51, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Ba jer skie go Ro mu al da67, ska -
za ne go pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka z art. 4 pkt. 1 i 2 de kre tu o ta jem ni cy na
3 la ta wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą oce nę stop nia szko -
dli wo ści spo łecz nej czy nu, a w szcze gól no ści oso by oskar żo ne go.

3. Sr. 70/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Bry ły Jó ze fy68, ska za nej
pod prze wod nic twem mjr. Mik sie wi cza z art. 86 § 2 kkWP na 5 lat wię zie nia, i wska za -
no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw -
nym i w związ ku z tym nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu
i spraw cy te goż.

4. Sr. 125/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Go rze li ka Au gu sty na69, ska -
za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 15 § 2 w zw. z art. 7 mkk na 10 lat wię -
zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę szko dli wo ści
spo łecz nej czy nu i ska za ne go.

5. Sr. 141/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Pa sie ki Bro ni sła wa70, ska za -
ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 4 § 1 mkk i z art. 86 § 2 kkWP łącz nie
na ka rę 8 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce -
nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu i spraw cy.

6. Sr. 142/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Szwe dy Mie czy sła wa71, ska -
za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 86 § 2 kkWP na 6 lat wię zie nia, i wska -
za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę stop nia nie bez pie czeń stwa
spo łecz ne go czy nu i ska za ne go.

7. Sr. 137/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok od no śnie Wy pchla ka Jó ze fa72, ska za -
ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 18 § 1 w zw. [z art.] 4 § 1 i 14 § 1 mkk
na ka rę 2 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce -
nę spra wy pod wzglę dem praw nym oraz nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo -
łecz nej czy nu i oso by ska za ne go.

8. Sr. 156/52, w któ rej uchy lo ny73 zo stał wy rok od no śnie Brol la, ska za ne go
pod przewod nic twem ppłk. Wil fa z art. 18 § 1 w zw. [z art.] 7 mkk na 4 la ta wię zie -
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66 Akt nie od na le zio no.
67 Akt nie od na le zio no.
68 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 325/52. AIPN Ka, 238/3979.
69 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 326/52. AIPN Ka, 279/123.
70 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 327/52. AIPN Ka, 1/228.
71 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 328/52. AIPN Ka, 268/26.
72 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 331/52. AIPN Ka, 238/3982.
73 Wy rok nie zo stał uchy lo ny, choć był za skar żo ny przez obroń cę ska za ne go. Ad wo kat Wło dzi mierz

Wiel gus w skar dze re wi zyj nej za rzu cał „wy mie rze nie zbyt su ro wej ka ry bez na le ży te go uwzględ nie nia
przez sąd I in stan cji przy pad ko wo ści spo tka nia Brol la z Mar szał kiem, ro bot ni cze go po cho dze nia 



nia74, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia wy ro ku myl ną oce nę spra wy pod wzglę dem
praw nym i nie wła ści wą oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu prze stęp ne go i ska -
za ne goii75.

Od pra wa dnia 8 VIII 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski

Omó wio no spra wy:
1. Sr. 88/52, w któ rej zmie nio no kwa li fi ka cję praw ną za war tą w wy ro ku od no śnie ska -

za nych Pio trow skie go Ja nu sza i Piąt ka Jó ze fa76 w spra wie roz po zna nej pod prze wod nic -
twem mjr. Mi cha li ka, a to z art. 1 § 1 i 2 mkk na art. 259 kk, oraz uchy lo no ka rę od no śnie
za rzu tu z art.18 § 1 mkk w związ ku z art. 4 § 1 mkk oraz ka rę łącz ną i wska za no ja ko
przy czy nę tej zmia ny nie wła ści wą oce nę spra wy pod wzglę dem praw nym.

2. Sr. 193/52, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru są do we go wy rok od no śnie
ska za ne go Je zior skie go Lu dwi ka77, [ska za ne go] pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza
z art. 86 § 2 kkWP na 8 lat wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą
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ska za ne go i oka za nej prze zeń skru chy”. NSW po sta no wił 8 V 1952 r. (sygn. akt Sn. 652/52) skar gę rewi -
zyj ną obroń cy po zo sta wić bez uwzględ nie nia, a za skar żo ny wy rok po zo sta wić w mo cy. AIPN Ka, 1/229,
k. 62.

ii Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
74 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 31 III 1952 r. w spra wie cy wi la Brol la Sta ni sła wa, oskar żo ne go

o po peł nie nie prze stęp stwa z art. 5 i 6 de kre tu z 13 VI 1946 r. Sąd „uznał Brol la Sta ni sła wa win nym, że
otrzy maw szy w li sto pa dzie 1951 r. [...] wia ry god ną wia do mość o prze stęp czej dzia łal no ści Mar szał ka
Wik to ra, dzia ła ją ce go na te re nie wo je wódz twa ka to wic kie go ja ko re zy dent ob ce go wy wia du na szko dę
pań stwa pol skie go przez zbie ra nie i prze ka zy wa nie dla ośrod ka wy wia dow cze go za gra ni cę wia do mo -
ści sta no wią cych ta jem ni cę pań stwo wą [wy ro kiem WSR w Ka to wi cach z 13 II 1952 r. Wik tor Mar sza -
łek za upra wia nie dzia łal no ści szpie gow skiej zo stał ska za ny na ka rę śmier ci, sygn. akt Sr. 43/52], nie
za wia do mił na tych miast o tym wła dzy po wo ła nej do ści ga nia prze stępstw, tj. prze stęp stwa z art. 18 § 1
w zw. z art. 7 dekr[etu] z dnia 13 VI 1946 r.” i za to ska zał Brol la Sta ni sła wa na ka rę 4 lat wię zie nia.
W uza sad nie niu stwier dzo no: „Sąd, nie do pa tru jąc się po stro nie oskar żo ne go wi ny po peł nie nia prze -
stępstw za rzu co nych mu ak tem oskar że nia, prze kwa li fi ko wał czy ny oskar żo ne go zgod nie z wnio skiem
oskar ży cie la – z art. 5 i 6 cyt. de kre tu na art. 18 § 1 w zw. z art. 7 cyt. dekr[etu] [...]. Przy wy mia rze kary
sąd przy jął ja ko oko licz ność ob cią ża ją cą znacz ną szko dli wość spo łecz ną czy nu oskar żo ne go, zaś ja ko
oko licz ność ła go dzą cą je go do tych cza so wą nie ka ral ność oraz oka za ną na roz pra wie skru chę. Ty mi wzglę -
da mi się kie ru jąc, sąd wy mie rzył oskar żo ne mu ka rę od po wied nią i współ mier ną do je go stop nia za wi -
nie nia”. AIPN Ka, 1/229, k. 54–56.

75 NSW w War sza wie pod prze wod nic twem ppłk. Jó ze fa Dziow gi 8 V 1952 r. w za uwa że niu stwier -
dził, że „sąd I in stan cji bez pod staw nie zmie nił kwa li fi ka cję praw ną czy nów ska za ne go Brol la z art. 5 i 6
de kre tu z 13 VI 1946 r. na art. 18 § 1 w zw. z art. 7 te goż de kre tu. [...] Po gląd ja ko by wcho dze nie w po -
ro zu mie nie z oso bą dzia ła ją cą w in te re sie ob ce go rzą du (art. 5 mkk) mo gło mieć miej sce tyl ko wów -
czas, gdy spraw ca wy raź nie [tak w do ku men cie] oświad cza, iż zga dza się na czy nio ne mu pro po zy cje ze
stro ny ta kiej oso by – Naj wyż szy Sąd Woj sko wy uzna je za błęd ny. By ło by bo wiem ja kimś nie uza sad nio -
nym for ma li zmem żą da nie do peł nie nia przez spraw cę w ta kim wy pad ku ja kich kol wiek for mal no ści, jeśli
się zwa ży, że nie kie dy sa mo za cho wa nie się spraw cy mó wi wię cej, niżby mo gły po wie dzieć je go sło wa.
[...] Zmie nia jąc bez pod staw nie kwa li fi ka cję praw ną prze stępstw po peł nio nych przez Brol la przy ję tą w ak -
cie oskar że nia, sąd I in stan cji na ru szył pra wo ma te rial ne przez je go nie pra wi dło we za sto so wa nie. Po -
wyż sze za uwa że nie po sta no wio no po dać do wia do mo ści pre ze sa NSW”. AIPN Ka, 1/229, k. 63–64.

76 Akt nie od na le zio no.
77 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 93/53. AIPN Ka, 238/4170.



oce nę stop nia szko dli wo ści spo łecz nej czy nu i oso by spraw cy oraz nie na le ży te po stę po -
wa nie przy go to waw cze w spra wie od no śnie po cią gnię cia do od po wie dzial no ści kar nej
z art. 4 § 1 mkk.

3. Sr. 168/52, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru są do we go wy rok od no śnie
Je zior skie go Fe lik sa78, s. Jó ze fa, ska za ne go pod prze wod nic twem por. Sy gne ta z art. 4
§ 1 i 2 mkk na 3 la ta wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą oce -
nę stop nia szko dli wo ści czy nu i oso by oskar żo ne go, a skut kiem te go nie wła ści wą oce nę
spra wy pod wzglę dem praw nym.

4. Sr. 180/52, w któ rej uchy lo ny zo stał w try bie nad zo ru są do we go wy rok od no śnie
straż ni ka Dę bic kie go Ry szar da79, ska za ne go pod prze wod nic twem mjr. Mi cha li ka łącz -
nie na 2 la ta wię zie nia, i wska za no ja ko przy czy nę uchy le nia nie wła ści wą oce nę spra wy
pod wzglę dem praw nym i szko dli wo ści spo łecz nej czy nu oskar żo ne go. Słusz nie bo wiem
wy tknął NSW, iż czyn ska za ne go za wie ra zna mio na prze stęp stwa z art. 29 mkk, a nie
z art. 22 mkk.

5. Sr. 255/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du od no śnie szer. MO
Pie kar czy ka Fran cisz ka80, ska za ne go pod prze wod nic twem por. Urba no wi cza na karę
1 1/2 ro ku wię zie nia, i wska za no na słusz ne mo ty wy NSW, że sąd I in stan cji nie na le ży -
cie wy ja śnił spra wę i nie na le ży cie ją oce nił pod wzglę dem praw nym.

6. Sr. 253/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du od no śnie cyw[ila] Ja -
siń skie go Ta de usza81, unie win nio ne go przez tut[ej szy] sąd pod prze wod nic twem mjr.
Micha li ka, i wska za no ja ko słusz ne mo ty wy uchy le nia wy ro ku nie wła ści wą oce nę do -
wo dów w spra wie, co wy ma ga ło do dat ko we go uzu peł nie nia śledz twa.

7. Sr. 239/52, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok tut[ej sze go] są du w czę ści, to jest od -
no śnie ska za ne go Gaj ka Ta de usza (od no śnie osk[ar żo nej] Jar ży He le ny wy rok utrzy ma -
no w mo cy), ska za ne go przez tut[ej szy] sąd pod prze wod nic twem mjr. Adam skie go82,
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78 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 361/52. AIPN Ka, 238/4001.
79 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 425/52. AIPN Ka, 238/4044.
80 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 50/53. AIPN Ka, 238/4145.
81 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 541/52. AIPN Ka, 238/4120.
82 Wy rok WSR w Ka to wi cach z 29 V 1952 r. w spra wie Ta de usza Gaj ka, oskar żo ne go o prze stęp -

stwa z art. 5 i 6 de kre tu z 13 VI 1946 r., oraz He le ny Jar ży, oskar żo nej o prze stęp stwo z art. 28 kkWP
w zw. z art. 7 de kre tu z 13 VI 1946 r. Sąd orzekł, iż Ta de usz Ga jek „wi nien jest, że: a) bę dąc oby wa te -
lem pol skim w ce lu dzia ła nia na szko dę pań stwa pol skie go w sierp niu 1949 r. na te re nie Nie miec Za -
chod nich wszedł w po ro zu mie nie z dzia ła ją cym w in te re sie ob ce go rzą du współ pra cu ją cym z wy wia dem
ame ry kań skim CIC Woj ty sia kiem Ada mem i je go prze ło żo nym nie usta lo ne go na zwi ska, przez to, że wo -
bec te go prze ło żo ne go Woj ty sia ka zo bo wią zał się do współ pra cy w tym że szpie gow skim wy wia dzie
ame ry kań skim, zło żył przy się gę dla te go wy wia du, otrzy mał wy tycz ne w ro bo cie szpie gow skiej i za da -
nia po li nii szpie gow skiej oraz ad re sy, na któ re wi nien on był prze sy łać mel dun ki szpie gow skie do Nie -
miec Za chod nich, tj. prze stęp stwa z art. 5 dekr[etu] z 13 VI 1946 r.; b) w tym że cza sie i miej scu, bę dąc
oby wa te lem pol skim, w związ ku z dzia łal no ścią na szko dę pań stwa pol skie go wy żej pod a) opi sa ną przy -
jął od współ pra cu ją ce go w ame ry kań skim wy wia dzie CIC Woj ty sia ka Ada ma ko rzyść ma jąt ko wą [...],
tj. prze stęp stwa z art. 6 dekr[etu] z 13 VI 1946 r.”. He le na Jar ża „win na jest, że w nie usta lo nym cza sie
na po cząt ku 1950 r. w Za wier ciu, dzia ła jąc na szko dę pań stwa pol skie go, udzie li ła po mo cy współ o skar -
żo ne mu Gaj ko wi Ta de uszo wi, o któ rym wie dzia ła, że zo bo wią zał się do współ pra cy ze szpie gow skim
wy wia dem ame ry kań skim, przez to, że za pi sy wa ła pod dyk tan do osk[ar żo ne go] Gaj ka treść in struk cji
szpie gow skiej [...], tj. o prze stęp stwo z art. 28 kkWP w związ ku z art. 7 dekr[etu] z 13 VI 1946 r., i za to
ska zał: 1) osk[ar żo ne go] Gaj ka Ta de usza [...] na ka rę 10 lat wię zie nia, z utra tą praw pu blicz nych
i obywatel skich praw ho no ro wych przez 5 lat i prze pad kiem ca łe go ma jąt ku ska za ne go na rzecz Skar bu 



i wska za no na słusz ność sta no wi ska NSW, że w czy nie oskar żo ne go Gaj ka za war te są
ra czej ce chy prze stęp stwa z art. 13 § 2 mkk w związ ku z art. 7 mkk, a nie z art. 5 mkk.
Przy czy ną uchy le nia te go wy ro ku by ła za tem nie wła ści wa oce na spra wy pod wzglę dem
praw nym przed jej wy zna cze niem na roz pra wę głów ną i nie zwró ce niemjj jej do śledz -
twa ce lem po cią gnię cia oskar żo ne go do od po wie dzial no ści kar nej o su row szą kwa li fi -
ka cję praw ną (za miast z art. 5 mkk, z art. 13 § 2 mkk w zw. z art. 7 mkk)kk83.

[…]ll

Od pra wa dnia 16 IX 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski i se kre tar ski

Zwró co no uwa gę na pra cę po szcze gól nych re fe ra tów, a w szcze gól no ści: każ dy wy -
rok wi nien być na stęp ne go dnia po ogło sze niu, a naj da lej do 3 dni, przed sta wio ny sze fo -
wi są du do wglą du. Ak ta spra wy na le ży prze sy łać do NSW ze skar ga mi re wi zyj ny mi
do 5 dni od da ty wpły wu skar gi re wi zyj nej. Roz pi sy wa nie roz praw bę dzie od by wać się
na po szcze gól nych re fe ra tach, a nie cen tral nie – jak to mia ło miej sce do tych czas, co przy -
czy ni się do usu nię cia uste rek przy roz pi sy wa niu roz praw i od po wie dzial ny jest każ dy
re fe rent – sę dzia za na le ży te roz pi sa nie roz pra wy. Każ da spra wa przy dzie lo na sę dzie mu
do roz po zna nia mu si być roz po zna na na po sie dze niu nie jaw nym przy go to waw czym naj -
da lej do 3 dni od da ty do rę cze nia akt. O ile spra wa bę dzie za wi ła lub gru po wa i wnie sie -
nie jej do 3 dni na po sie dze nie nie jaw ne przy go to waw cze na strę cza trud no ści, to każ dy
re fe rent obo wią za ny jest po ro zu mieć się z sze fem są du. Pro to ko ły po sie dzeń nie jaw nych
przy go to waw czych na le ży spo rzą dzać na tych miast. 

Na po szcze gól nych re fe ra tach są spra wy, któ re spa dły z wo kan dy z po wo du nie sta -
wie nia się świad ków, cho ro by oskar żo nych, nie na le ży te go roz pi sa nia roz pra wy itp.
W tych spra wach sę dzio wie win ni jak naj szyb ciej za ła twić te czyn no ści, by spra wa mogła
być jak naj szyb ciej roz po zna na. Ża den ele ment spra wy nie mo że za le gać dłu żej jak 2 dni
na po szcze gól nym re fe ra cie.

Do pro wa dze nie oskar żo nych na roz pra wy od by wa się na dal nie punk tu al nie. Sę dzia,
względ nie se kre tarz, po stwier dze niu, że kil ka mi nut po go dzi nie 8.00 oskar że ni nie zo -
sta li do pro wa dze ni do są du, wi nien nie tra cić cza su, lecz nie zwłocz nie te le fo no wać
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Pań stwa; 2) osk[ar żo ną] Jar żę He le nę [...] na ka rę 6 lat wię zie nia, z utra tą [...] praw pu blicz nych i oby -
wa tel skich praw ho no ro wych przez 2 la ta i prze pad kiem ca łe go ma jąt ku ska za nej na rzecz Skar bu Pań -
stwa”. AIPN Ka, 1/249, k. 122–125a.

jj W do ku men cie: nie zwró ce nie.
kk Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
ll Frag ment po mi nię ty przez au to rów.
83 NSW w War sza wie na sku tek zło że nia skar gi re wi zyj nej przez obroń cę woj sko we go adw. Hen ry -

ka Ro sen krant za i ska za ne go Ta de usza Gaj ka uznał na po sie dze niu nie jaw nym w dniu 21 VII 1952 r., że
„wła ści wa kwa li fi ka cja czy nu po peł nio ne go przez ska za ne go Gaj kę jest su row sza niż ta, któ ra by ła przy -
ję ta w po sta no wie niu o po cią gnię ciu go do od po wie dzial no ści kar nej, prze to wy rok na le ży uchy lić i spra -
wę zwró cić do uzu peł nie nia śledz twa”; w związ ku z tym NSW po sta no wił wy rok WSR w Ka to wi cach
w czę ści Ta de usza Gaj ka prze ka zać do po now ne go roz po zna nia w in nym skła dzie sę dziow skim
po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa. Wy rok od no śnie do He le ny Jar ży utrzy ma no w mo cy mi mo wnios-
ku obroń cy o jej unie win nie nie i wy pusz cze nie na wol ność. Ad wo kat Ro sen krantz do wo dził, że „sko ro
Ta de usz Ga jek [...] nie zo stał ska za ny za szpie go stwo, to He le na Jar ża nie mo że być ska za na za udzie la -
nie mu po mo cy do szpie go stwa”. AIPN Ka, 1/249, k. 133–135. 



do wię zie nia czy też MO, by usta lić, gdzie le ży zło w nie punk tu al no ści do pro wa dze nia
oskar żo nych, a po je go wy ja wie niu spo wo do wać nie zwłocz ne do pro wa dze nie oskar żo -
nych.

W spra wach uchy lo nych w dro dze nad zo ru oraz w spra wach, któ re wpły wa ją z pro -
ku ra tu ry do roz po zna nia, na le ży spraw dzić, w któ rym wię zie niu oskar żo ny w da nej spra -
wie jest osa dzo ny, bo wiem są wy pad ki myl ne go po da wa nia miej sca osa dze nia
oskar żo nych, względ nie w tym cza sie, gdy spra wa jest kie ro wa na przez pro ku ra to ra do sądu,
oskar żo ny zo stał prze trans por to wa ny do in ne go wię zie nia lub obo zu pra cy. Rów nież na -
le ży do kład nie usta lić, do czy jej dys po zy cji prze by wa ją świad ko wie w da nej spra wie,
o ile prze by wa ją w wię zie niu.

Usu nię cie omó wio nych uste rek i nie do cią gnięć w pra cy po szcze gól nych re fe ra tów
przy czy ni się do więk szej ope ra tyw no ści pra cy są du.

O każ dych trud no ściach w pra cy re fe ra tów na le ży nie zwłocz nie mel do wać sze fo wi
są du oraz kie row ni ko wi se kre ta ria tu – co spo wo du je udzie le nie po mo cy da ne mu re fe ra -
to wi, tak by trud no ści te nie zwłocz nie usu nąć.

Od czy ta no i omó wio no Dzien nik roz ka zów nr 18: poz. 90 w spra wie re ge ne ra cji kal -
ki ma szy no wej, poz. 91 w spra wie za sad po stę po wa nia w przy pad ku tym cza so we go
aresz to wa nia pra cow ni ka cy wil ne go oraz poz. 92 w spra wie zwol nień do le ka rza w go -
dzi nach pra cy pra cow ni ków cy wil nych.

Od czy ta no i omó wio no Dzien nik roz ka zów nr 20 poz. 98 w spra wie po kry wa nia kosz -
tów miej sco wych prze jaz dów służ bo wych do ko ny wa nych przez żoł nie rzy i prac[owni -
ków] cy wil nych ad mi ni stra cji woj sko wej miej ski mi środ ka mi lo ko mo cji.

W obec no ści ofi ce rów i pod ofi ce ra nad ter mi no we go od czy ta no pi smo Jedn[ost ki]
Wojsk[owej] 2930, nr 00616, z dn. 10 IX [19]52 r. do ty czą ce:

1) Ogło sze nie o po wo ła niu skła du ko mi sji wy bor czej Ob wo du nr 60 D.
2) Ogło sze nie o utwo rze niu Ob wo du gło so wa nia nr 60 D przy Jed no st ce Woj sko -

wej 2930.

Od pra wa sę dziow ska

Zwró co no uwa gę per so ne lo wi sę dziow skie mu na od by wa nie kon sul ta cji roz pa try wa -
nych spraw z kie row ni kiem są du.

Zwró co no uwa gę per so ne lo wi sę dziow skie mu, by obroń cy woj sko wi nie prze by wa li 
na re fe ra tach i by nie oma wiać z obroń ca mi kwe stii praw nych w spra wach.

Omó wio no spra wy:
1. Sr. 280/52 p[rze ciw]ko oskar żo nym Ga jew skie mu Zyg mun to wi i in nym84, w któ -

rej nie uwi docz nio no w sen ten cji wy ro ku cza su po peł nie nia prze stęp stwa.
Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet tłu ma czy to prze ocze niem.
2. Sr. 291/52 p[rze ciw]ko osk[ar żo ne mu] Ro ki cie Jó ze fo wi85, w któ rej uchy lo no wy -

rok z dnia 17 VII 1952 r. i spra wę prze ka za no do po now ne go roz po zna nia po uprzed nim
uzu peł nie niu śledz twa.
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84 Akt nie od na le zio no.
85 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 43/54. AIPN Ka, 238/4415.



Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik86 przy znał, że nie do kład nie prze pro wa dził
rozpra wę, nie wy ja śnia jąc do kład nie sum pie nięż nych bę dą cych przed mio tem po stę -
powania.

3. Sr. 286/52 p[rze ciw]ko Su row czy ko wi Jó ze fo wi i Lu dy dze Syl we stro wi87, uchy -
lo ny zo stał wy rok i spra wę prze ka za no tut[ej sze mu] są do wi do po now ne go roz po zna nia
po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa. Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że
przy czy ną uchy le nia by ło nie na le ży te przy go to wa nie spra wy na nie jaw nym po sie dze niu
przy go to waw czym i w związ ku z tym na stą pi ło roz pi sa nie spra wy bez na le ży te go wy ja -
śnie nia nie któ rych punk tów za rzu tów prze ciw ko oskar żo nym.

4. Sr. 296/52 p[rze ciw]ko plut. Pstrą go wi Hen ry ko wi88, w któ rej zmie nio ny zo stał
wy rok przez zmia nę kwa li fi ka cji.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że zmia na kwa li fi ka cji z art. 149
na art. 140 § 1 kkWP na stą pi ła z mo ty wów słusz nych NSW.

5. Sr. 279/52 p[rze ciw]ko Ogrodz kie mu Ru dol fo wi89 osk[ar żo ne mu] z art. 4 § 1 mkk,
w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok z po wo du nie na le ży te go ze bra nia ma te ria łu i nie wła ści -
wiemm prze pro wa dzo nej roz pra wy.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik utrzy mu je, iż za nie chał prze słu cha nia świad ka
na opi nię oskar żo ne go wo bec stwier dze nia opi nii o oskar żo nym z MO.

6. Sr. 283/52 p[rze ciw]ko Ka miń skie mu Ta de uszo wi90, w któ rej uchy lo no wy rok
i spra wę prze ka za no do po now ne go roz po zna nia.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło słusz -
nie, gdyż sąd nie na le ży cie oce nił orze cze nie bie głe go w spra wie.
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mm W do ku men cie: nie wła ści wej.
86 Ba zy li Miel nik (ur. 17 III 1914 r. w Lu bli nie, s. Syl we stra i Ma rii z d. Bie lec ka) – ab sol went Pań -

stwo we go Se mi na rium Na uczy ciel skie go w Ostro gu z 1936 r., Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej z 1952 r.
oraz Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go z 1957 r.; w la tach 1936–1941 na uczy ciel w szko le
po wszech nej w Ja nie wi czach; w la tach 1941–1944 ro bot nik w ZSRR; od 6 VI 1944 r. do 30 IX 1944 r.
kur sant Szko ły Ofi cer skiej Po li tycz no -Wy cho waw czej Ar mii Pol skiej w ZSRR; od 1 X 1944 r. do
27 IV 1945 r. wy kła dow ca 72. ppanc. IX Bry ga dy Ar ty le rii Prze ciw pan cer nej; od 1 VII 1945 r. do
1 X 1945 r. za stęp ca do wód cy puł ku ds. po li tycz no -wy cho waw czych; od 1 X 1945 r. do 1 III 1946 r.
wykła dow ca Wy dzia łu Po li tycz no -Wy cho waw cze go 18. DP; od 1 III 1946 r. do 23 II 1947 r. słu chacz
Wyż szej Szko ły Ofi ce rów Po li tycz no -Wy cho waw czych; od 23 II 1947 r. do 1 XI 1947 r. za stęp ca do -
wód cy puł ku ds. po li tycz no -wy cho waw czych 16. pp 6. DP; od 1 XI 1947 r. do 15 I 1948 r. wy kła dow ca
Wy dzia łu Po li tycz no -Wy cho waw cze go 9. DP; od 15 I 1948 r. do 1 VIII 1948 r. re fe rent per so nal ny Wy -
dzia łu Po li tycz no -Wy cho waw czego 9. DP; od 1 VIII 1948 r. do 25 IX 1948 r. słu chacz Wyż szej Szko ły
Ofi ce rów Po li tycz no -Wy cho waw czych w Rem ber to wie; od 25 IX 1948 r. do 31 X 1949 r. za stęp ca do -
wód cy kom pa nii 16. pp 6. DP; od 1 XI 1949 r. do 7 IX 1951 r. za stęp ca ko men dan ta ds. po li tycz no -wy -
cho waw czych w Ośrod ku Wy szko le nia Ofi ce rów Re zer wy nr 1; od 8 IX 1951 r. do 30 IV 1952 r. słu chacz
Ofi cer skiej Szko ły Praw ni czej; od 1 V 1952 r. do 8 XII 1952 r. p.o. sę dzie go WSR w Ka to wi cach;
od 8 XII 1952 r. do 25 V 1955 r. sę dzia WSR w Kra ko wie; od 26 V 1955 r. do 31 I 1957 r. szef WSG
w Kra ko wie; od 1 II 1957 r. do 30 IV 1958 r. in spek tor Od dzia łu II Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go;
od 1 V 1958 r. do 16 III 1962 r. sę dzia WSG w Kra ko wie; od 17 III 1962 r. do 8 I 1967 r. za stęp ca sze fa
WSG w Kra ko wie; od 9 I 1967 r. do 27 II 1969 r. szef są du WSG w Ka to wi cach. Zmarł 27 II 1969 r.
AIPN, 2174/2149, Tecz ka akt per so nal nych; K. Szwa grzyk, op. cit., s. 374–375; 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, s. 429–430. 

87 Akt nie od na le zio no.
88 Akt nie od na le zio no.
89 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 403/52. AIPN Ka, 238/4030.
90 Akt nie od na le zio no.



7. Sr. 281/52 p[rze ciw]ko Mor ci nek Fran cisz ko wi91 i in nymnn, w któ rej zmie nio no
wy rok przez zła go dze nie kar. 

Prze wod ni czą cy roz pra wy mjr Miel nik przy zna je, że ze wzglę dów przy to czo nych
w po sta no wie niu NSW by ło moż li we zła go dze nie ka ry.

8. Sr. 277/52 p[rze ciw]ko Du sin kie wicz Hen ry ko wi i inn[ym]92, w któ rej zmie nio no
kwa li fi ka cję z art. 187 na 191 kk oraz z art. 14 § 1 na art. 18 § 1 w zw. [z art.] 14 § 1 mkk.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że zmia na na stą pi ła wsku tek błęd nie
za kwa li fi ko wa ny choo przez nie go czy nów prze stęp nych ska za nych.

9. Sr. 249/52 p[rze ciw]ko Pa len dze Ma rii93, w któ rej uchy lo ny zo stał wy rok do po -
now ne go roz po zna nia po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa wsku tek za sto so wa nia nie -
wła ści wej kwa li fi ka cji praw nej.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Urba no wicz przy zna je, że ze wzglę du na dzia łal ność
prze stęp czą oskar żo nej na le ża ło za miast art. 18 § 1 w zw. [z art.] 7 mkk za sto so wać art. 28
kkWP w zw. z art. 7 mkkpp.

Od pra wa dnia 21 X 1952 r.
Obec ni: per so nel sę dziow ski i se kre tar ski 

1. Od czy ta no oraz szcze gó ło wo omó wio no pi smo D[owódz]twa O[krę gu] W[oj sko -
we go] V z dnia 12 IX 1952 r., nr 01254/I, w spra wie za bez pie cze nia przed wy pad ka mi
za gu bień pie czę ci nu me ro wych wy ko naw ców.

2. Od czy ta no i omó wio no pi smo Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go z dnia
29 IX 1952 r., nr 1766/52, do ty czą ce wy pła ca nia żoł nie rzom i pra cow ni kom cy wil nym
ad mi ni stra cji woj sko wej diet – wzy wa nym w cha rak te rze świad ków i bie głych.

3. Od czy ta no i po le co no do ści słe go prze strze ga nia pi smo Za rzą du Są dow nic twa Woj -
sko we go z dnia 29 IX 1952 r., nr 1765/52, w spra wie za opa try wa nia wy ro ków urzę do wą
pie czę cią okrą głą. 

4. Od czy ta no pi smo Cen tral ne go Kol por ta żu Woj sko we go MON o moż li wo ści skła -
da nia za mó wień na cza so pi smo „Myśl Woj sko wa” z lat ubie głych 1950 i 1951.

Zwró co no uwa gę, by w spra wach pro wa dzo nych po my śli art. 209 kwpk, obroń cy zwra -
ca li re fe ra tom od pi sy ak tu oskar że nia i swo je no tat ki. Zwró co ne od pi sy ak tu oskar że nia i no -
tat ki na le ży spa lić, czy niąc o tym za pi sek urzę do wy, któ ry na le ży do łą czyć do akt spra wy.

Zwró co no uwa gę, by od pi sy wy ro ków w spra wach funkc[jo na riu szy] MO kie ro wać
do WK MO Wy dział VI, a nie do Pow[ia to wej] Kom[en dy] MO, względ nie ko mi sa ria -
tów MO, co jesz cze ma miej sce.

Z uwa gi na to, że WUBP Wy dział Śled czy oraz Wy dział ds. Funk cjo na riu szy otrzy -
mu ją do wia do mo ści nie pra wo moc ne od pi sy wy ro ków, na le ży te wy dzia ły po upra wo -
moc nie niu się wy ro ków za wia do mić o pra wo moc no ści, jak rów nież na le ży za wia do mić
o zmia nie, względ nie uchy le niu wy ro ków.
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nn W do ku men cie: in nych.
oo W do ku men cie: za kwa li fi ko wa nej.
pp Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
91 AIPN Ka, 238/3952.
92 AIPN Ka, 238/3951.
93 Ak ta włą czo no do akt po stę po wa nia po now ne go o sygn. Sr. 386/52. AIPN Ka, 1/235.



Zwró co no uwa gę per so ne lo wi se kre tar skie mu, by wszel kie pi sma by ły na le ży cie wy -
ko ny wa ne, tj. bez błęd nie i czy sto. Zda rza ją się wy pad ki nie chluj ne go wy ko ny wa nia pism
i wy ro ków. Wy ko naw cy pism i wy ro ków win ni każ de pi smo po na pi sa niu prze czy tać,
za uwa żo ne błę dy po pra wić i do pie ro przed sta wić sze fo wi do wglą du lub pod pi su.

Co do pra cy re fe ra tów, to zwró co no uwa gę Ref[era to wi] V, a w szcze gól no ści
sekr[etar ce] ob. Wa cła wik Kry sty nie, któ ra w pro to ko łach roz praw opusz cza po szcze gól -
ne sło wa. O ile jest to przy czy ną szyb kie go pro wa dze nia spra wy przez sę dzie go, to win -
na ona zwró cić się do prze wod ni czą ce go roz pra wy, by roz pra wę pro wa dził wol niej.

Pro wa dzą ca ar chi wum ob. No wak zwró ci ła się o udzie le nie jej po mo cy przy upo rząd -
ko wa niu ar chi wum, bo wiem przy spo rzą dza niu wy ka zu osób ska za nych na utra tę praw
pra wie wszyst kie ak ta by ły po dej mo wa ne z ar chi wum, a z po wro tem nie zo sta ły uło żo -
ne na wła ści wym miej scu. Po sta no wio no, że per so nel se kre tar ski przez okres 3 dni po go -
dzi nach urzę do wych w naj bliż szym cza sie upo rząd ku je ar chi wum.

Po le co no mjr. Adam skie mu de kre to wa nie spraw na po sie dze nie nie jaw ne, z tym że
spra wy te win ny być za de kre to wa ne naj da lej do go dzi ny 12.00 każ dej śro dy, by se kre ta -
riat mógł w ter mi nie spo rzą dzi ćqq i prze słać wo kan dę spraw na po sie dze nie nie jaw ne pro -
ku ra to ro wi.

Od pra wa per so ne lu sę dziow skie go

Od czy ta no i szcze gó ło wo omó wio no pi smo Za rzą du Są dow nic twa Woj sko we go
z dnia 20 IX 1952 r., nr 0924/52, w spra wie po ucza nia ska za nych rro ssprzy słu gu ją cym
imss pra wie skła da nia skarg re wi zyj ny chrr na wy rok, a w szcze gól no ści w ttspra wach pro -
wa dzo nych bez udzia łu obroń cytt.

W wy pad kach ob ni że nia wpły wu spraw, spra wy na le ży roz po zna wać uuw kom ple tach
sę dziow ski chuu, względ nie przy do bra niu ław ni ka.

Omó wio no spra wy: 
1. Sr. 277/52 p[rze ciw]ko Du sin kie wi czo wi Hen ry ko wi i inn[ym]94, w któ rej NSW

zmie nił kwa li fi ka cję praw ną od no śnie ska za ne go Su rin kie wi cza z art. 187 kk na art. 191 kk,
zaś od no śnie ska za ne go Bon sza Wal de ma ra z art. 14 § 1 mkk na art. 18 § 1 w zw.
[z art.] 14 § 1 mkk oraz zła go dził ka rę te muż ska za ne mu z 7 lat do 4 lat wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że zmia na kwa li fi ka cji oraz zła go dze -
nie ka ry na stą pi ło z mo ty wów słusz nych NSW.

2. Sr. 335/52 p[rze ciw]ko Sen der kie wicz[owi] Ste fa no wi95, w któ rej NSW wy rok
uchy lił, spra wę prze ka zał do po now ne go roz po zna nia tut[ej sze mu] są do wi w in nym skła -
dzie sę dziów.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że NSW słusz nie wy rok uchy lił,
bowiem nie ce lo we by ło za wie sze nie ka ry.
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qq W do ku men cie: sprzą rzą dzić.
rr–rr Frag ment pod kre ślo ny.
ss–ss Frag ment do pi sa ny nad tek stem.
tt–tt Frag ment pod kre ślo ny.
uu–uu Frag ment pod kre ślo ny.
94 AIPN Ka, 238/3951.
95 Akt nie od na le zio no.



3. Sr. 322/52 p[rze ciw]ko Pru den ko Ry szar do wi96 – na mar gi ne sie w tej spra wie zwró -
co no uwa gę mjr. Miel ni ko wi, że w wy pad ku zmia ny lub uchy le nia wy ro ku przez NSW
prze wod ni czą cy spra wy, jak to po przed nio na od pra wach za zna cza no, po wi nien szcze -
gó ło wo za po znać się z po sta no wie niem NSW w da nej spra wie, za na li zo wać spra wę oraz
błę dy i nie do cią gnię cia, któ re skut ko wa ły zmia nę wy ro ku, aże by w przy szło ści nie po -
wta rza ły się te błę dy.

W spra wie tej wy rok uchy lo no i spra wę prze ka za no do po now ne go roz po zna nia.
Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło słusz -

nie, gdyż sąd nie na le ży cie oce nił do ku men ty znaj du ją ce się w ak tach spra wy.
Zwró co no uwa gę na to, by ka ry do dat ko we by ły orze ka ne za po szcze gól ne prze stęp -

stwa i łącz nie, a nie tyl ko łącz nie. Na le ży prze strze gać vvpro ce du ral nejww za sa dy jaw no -
ści, ust no ści, bez po śred nio ścivv w roz pra wach i na le ży wie dzieć, kie dy od czy tać
do ku men ty znaj du ją ce się w ak tach spra wy, ze zna nia świad ków i wy ja śnie nia oskar żo -
nych.

4. Sr. 301/52 p[rze ciw]ko Gro now skie mu Syl we stro wi, w któ rej NSW zmie nił wy -
rok przez za li cze nie na po czet orze czo nej ka ry po zba wie nia wol no ści okres tym cza so -
we go aresz to wa nia od dnia 24 IV 1952 r.

Prze wod ni czą cy spra wy por. Sy gnet przy zna je, że NSW słusz nie za li czył okres tym -
cza so we go aresz to wa nia od dnia 24 IV [19]52 [r.], bo wiem w tym dniu ska za ny zo stał
aresz to wa ny97.

5. Sr. 218/52 p[rze ciw]ko Ko zło wi Ja nu szo wi98, w któ rej NSW wy rok uchy lił do po -
now ne go roz po zna nia po uprzed nim uzu peł nie niu śledz twa.
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vv–vv Frag ment pod kre ślo ny.
ww W do ku men cie: pro ce du ral nie.
96 Akt nie od na le zio no.
97 WSR w Ka to wi cach wy ro kiem z 18 VII 1952 r. „uznał win nym osk[ar żo ne go] Gro now skie go

Sylwe stra, s. Ada ma, win nym, że: a) w mie sią cu stycz niu 1952 r. […] w Ru dzie Śl[ąskiej] użył bro ni
służ bo wej wbrew prze pi som ze zwa la ją cym na jej uży cie przez wy strze le nie z pi sto le tu służ bo we go kil -
ka krot nie w ga ra żu sa mo cho do wym, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 164 kkWP; b) w tym sa mym cza -
sie jak w pkt. a) bez praw nie dys po no wał pi sto le tem służ bo wym TT wy da nym mu do służ bo we go użyt ku
przez to, że wy żej wy mie nio ny pi sto let dał nie zna ne mu mu szo fe ro wi kop[al ni] «Wa len ty Wa wel», któ -
ry na stęp nie od dał z te goż pi sto le tu je den strzał, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 172 § 1 i 2 kkWP;
c) w mie sią cu mar cu 1952 r. [...] ze skła du OPW w Ru dzie Śl[ąskiej], do któ re go miał swo bod ny do stęp
w związ ku z peł nie niem obo wiąz ków służ bo wych, za brał czte ry becz ki ka pu sty ki szo nej [...], któ rą na -
stęp nie sprze dał kup co wi […], czym po peł nił prze stęp stwo z art. 178 kkWP; d) w nie usta lo nym dniu
mie sią ca mar ca 1952 r., pro wa dząc sa mo chód cię ża ro wy na le żą cy do OPW w Ru dzie Śl[ąskiej] [...], na -
ru szył re gu la mi no we za sa dy pro wa dze nia po jaz dów me cha nicz nych oraz prze pi sy na dro gach przez to,
że pro wa dził sa mo chód w sta nie nie trzeź wym, w związ ku z czym mógł spo wo do wać nie szczęśli wy wy -
pa dek z ludź mi ja dą cy mi w sa mo cho dzie lub znisz cze nie sa mo cho du, czym po peł nił prze stęp stwo
z art. 157 § 1 kkWP; e) w dniu 18 kwiet nia 1952 r. do puścił się nadużycia władzy ze względu na ko rzyść
oso bistą przez to, że bez praw nie przy niósł do OPW w Ru dzie Śl[ąskiej] ½ l. wód ki dla kucha rzy wię-
zien nych, za którą miał otrzy mać od tychże ku cha rzy 5 kg smal cu, bę dąc świa dom, że dzia ła nie to może
wy wo łać szko dli we na stęp stwa, czym po peł nił prze stęp stwo z art. 140 § 1 kkWP”. Syl we ster Gro now -
ski zo stał ska za ny na ka rę łącz ną 5 lat po zba wie nia wol no ści z de gra da cją. NSW po sta no wie niem
z 9 IX 1952 r. za li czył na po czet orze czo nej ka ry okres tym cza so we go aresz to wa nia od 24 IV 1952 r. za -
miast od 28 IV 1952 r., a 27 IV 1953 r. Woj sko wa Pro ku ra tu ra Re jo no wa w Sta li no gro dzie na mo cy
amne stii skró ci ła wy rok do 2 lat po zba wie nia wol no ści. AIPN Ka, 238/3960, k. 77–80, 86–87, 96–96v.

98 Akt nie od na le zio no.



Prze wod ni czą cy spra wy ppłk Wilf przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło z przy -
czyn myl nej oce ny praw nej.

6. Sr. 352/52 p[rze ciw]ko Fra nosz Hen ry ko wi99, w któ rej NSW zmie nił kwa li fi ka cję
praw ną czy nu z art. 4 § 1 na art. 4 § 1 i 2 kkWP oraz zła go dził ka rę z 5 lat wię zie nia
do ka ry 2 lat wię zie nia.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że zmia na kwa li fi ka cji oraz zła go -
dze nie ka ry na stą pi ło z mo ty wów słusz nych NSW.

7. Sr. 231/52 p[rze ciw]ko Mo sio Jó ze fo wi i Jan kow skie mu Sta ni sła wo wi100, w któ rej
NSW wy rok uchy lił i spra wę prze ka zał do po now ne go roz po zna nia po uzu peł nie niu
śledz twa. 

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Adam ski przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło słusz -
nie, gdyż sąd nie na le ży cie wy ja śnił spra wę.

8. Sr. 356/52 p[rze ciw]ko Siw ko wi Syl we stro wi i inn[ym]101, w któ rej NSW wy rok
uchy lił i po stę po wa nie kar ne od no śnie ska za ne go Siw ka z art. 140 § 1 kkWP umo rzył,
zaś od no śnie skaz[ane go] Gra bow skie go zmie nił kwa li fi ka cję praw ną czy nu z art. 235
§ 1 lit. „b” i § 2 kk na art. 236 § 1 lit. „a” i § 2 kk.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Mi cha lik przy zna je, że uchy le nie wy ro ku i zmia na na -
stą pi ła z nie wła ści wej oce ny spra wy pod wzglę dem praw nym i do wo do wym.

9. Sr. 351/52 p[rze ciw]ko Ko ło dziej[owi] Ger har do wi102, w któ rej NSW zmie nił wy -
rok przez za wie sze nie orze czo nej ka ry 2 lat wię zie nia na okres 2 lat.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że ze wzglę dów przy to czo nych w po -
sta no wie niu NSW by ło moż li we zła go dze nie ka ry przez jej za wie sze nie.

10. Sr. 370/52 p[rze ciw]ko Czerw Wła dy sła wo wi103, w któ rej NSW w czę ści ska za -
nia z art. 236 § 1 lit. „a” kk zmie nił kwa li fi ka cję praw ną czy nu na art. 237 § 1 kk oraz
zła go dził ka rę za ten czyn, po zo sta wia jąc w mo cy ka rę łącz ną.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że zmia na wy ro ku na stą pi ła z nie -
wła ści wej oce ny te go czy nu pod wzglę dem praw nym.

11. Sr. 360/52 p[rze ciw]ko Ra dzie jew skie mu Sta ni sła wo wi104, w któ rej NSW uchy -
lił wy rok i spra wę prze ka zał do po now ne go roz po zna nia po uzu peł nie niu śledz twa.

Prze wod ni czą cy spra wy mjr Miel nik przy zna je, że uchy le nie wy ro ku na stą pi ło z nie -
na le ży te go wy ja śnie nia spra wy.

Zeszyt odpraw Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach
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99 AIPN Ka, 238/3996.
100 Akt nie od na le zio no.
101 AIPN Ka, 238/3999.
102 AIPN Ka, 238/3995.
103 AIPN Ka, 238/4009.
104 Akt nie od na le zio no.



Zwró co no uwa gę, że je że li w spra wie świad ko wie róż nią się w swych ze zna niach co
do przed sta wie nia ca łe go sta nu spra wy, to w wy pad ku je że li xxsąd pew ne fak ty przyj -
mu je za udo wod nio nexx na pod sta wie yy ze znań czę ści świad kó wyy, to mu si zzw wy ro -
ku na pi sać, dla cze go nie dał wia ry od mien nymzz ze zna niom in nych świad ków bądź
ze zna niom tych świad ków po przed nio zło żo ny cha aa.

[…]bbb

Źró dło: AIPN Ka, 279/30, b.p., rkps.
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xx–xx Frag ment pod kre ślo ny.
yy–yy Frag ment pod kre ślo ny.
zz–zz Frag ment pod kre ślo ny.
aaa Po ni żej pod pis nie czy tel ny.
bbb Frag ment po mi nię ty przez au to rów.




