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Stanisław Petrusewicz „Pionierzy sądownictwa” 

za: „Kalendarz Wrocławski” 1965

Wyruszyliśmy z prokuratorem Gajewskim z Warszawy w dniu 30 lipca [1945 r.]  
pociągiem, który wówczas odchodził na Zachód bez rozkładu jazdy. Pomimo 
zakończonych działań wojennych, na kolejach panowały jeszcze stosunki wojenne. 
Pociągi wojskowe były przepuszczane w pierwszej kolejności. Sprzęt wojskowy miał 
pierwszeństwo w przewozie przed innymi towarami. Władze cywilne uważane były 
jeszcze za „drugorzędne”. 

Gdzieś koło Łodzi, na malutkiej stacyjce oświetlonej naftowymi latarniami, wojsko 
zarekwirowało cały pociąg, każąc pasażerom cywilnym opuścić wagony. Próbowałem 
protestować u komendanta transportu. 

– Jestem prokuratorem i jadę dla objęcia stanowiska w okolicy Wrocławia – tłumaczyłem 
dowódcy.
– Jesteście prokuratorem? A! To co innego! Proszę zająć miejsce w wagonie drugiej klasy. 

Udałem się do wskazanego wagonu w towarzystwie prokuratora Gajewskiego.
– A to kto taki? – zapytał dowódca pociągu, widząc, że siedzę w towarzystwie jeszcze 
jednego „cywila”.
– To prokurator apelacyjny, obywatelu majorze – tłumaczyłem – i jedziemy razem.
– Co? Dwóch prokuratorów na Wrocław?! Jeden wystarczy! – zawołał stanowczo i usunął 
protestującego prokuratora Gajewskiego z wagonu. Dopiero na trzeci dzień biedny 
Gajewski dojechał do Wrocławia…

23 maja jest obchodzony w Europie jako Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. 
Święto ustanowiono dla upamiętnienia śmierci bezkompromisowo walczącego 
o sprawiedliwość włoskiego sędziego śledczego Giovanniego Falcone, jego 
żony oraz ochraniających ich funkcjonariuszy policji, zamordowanych 23 maja 
1992 r. przez sycylijską mafię. Z tej okazji przypominamy w telegraficznym 
skrócie początki powojennego wrocławskiego sądownictwa wraz z pewną 
anegdotyczną opowieścią, która ukazuje trudne dziś do wyobrażenia ówczesne 

realia „dzikiego zachodu”. 

23 MAJA 
  „Jesteście prokuratorem? A! To co innego!” 

– początki wrocławskiego sądownictwa
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Za początek kształtowania się powojennego 

wrocławskiego wymiaru sprawiedliwości 

można uznać dzień 20 maja 1945 r., kiedy do 

Wrocławia przybyła grupa sześciu sędziów  

i urzędników pod przewodnictwem Mieczy- 

sława Poliszewskiego, sędziego grodzkiego  

z Warszawy. Ich zadaniem było zorganizowanie 

we Wrocławiu Sądu Grodzkiego. Przygoto-

wania zaczęły się jednak już dużo wcześniej, 

bo w kwietniu 1945 r. w Krakowie. W pra- 

cy organizacyjnej pionierów sądownictwa 

wspierali m.in. prawnicy z Grupy Naukowo- 

-Kulturalnej prof. Stanisława Kulczyńskiego, 

a także przedstawiciele Zarządu Miejskiego 

Wrocławia. Co ciekawe, odbiór społeczny 

początkowo nie był zbyt pozytywny… Karol 

Cincio wspominał: „W oczach bardzo wielu 
rozmówców widzieliśmy tajone lub nietajone 
niezadowolenie: czego tu sąd może szukać  
i dlaczego chce przeszkadzać ludziom, którzy 
chcą wykorzystać, że władza polska nie jest 
jeszcze spetryfikowana, że jest tu jeszcze teren 
przyfrontowy, a raczej pofrontowy, nieupo-
rządkowany, dający pole do wszelkich grabieży, 

Wzniesiony w latach 1845–1852, a później kilkukrotnie rozbudowywany, gmach sądu (ob. Sąd Okręgowy)  
w widoku od skrzyżowania ul. Sądowej z Podwalem, fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

Antoni Olbromski – organizator sądownictwa  
we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku,  

fot. wikimedia commons / domena publiczna
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Wejście do gmachu sądu od ul. Sądowej zdobi posąg Iustitii, rzymskiej 
personifikacji Sprawiedliwości, autorstwa wrocławskiego rzeźbiarza 

Theodora von Gosena. Iustitia często mylona jest z Temidą, grecką boginią, 
będącą uosobieniem sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku,  
która zazwyczaj jest przedstawiana z oczami zasłoniętymi opaską,  

fot. Marcin Bradke / Centrum Historii Zajezdnia

nadużyć, szabru. Niemniej jednak w wielu 
wypadkach widzieliśmy, że już sama wiadomość 
o przybyciu grupy sądowej wywołała pewne 
wrażenie, jako widomy znak organizującego się 
wymiaru sprawiedliwości, co zwłaszcza było 
widoczne po pierwszych aresztowaniach, które 
przeprowadziliśmy 3 czerwca 1945 r.”.

Druga grupa sędziów przybyła do Wrocławia 

1 czerwca 1945 r. Kierował nią Antoni 

Olbromski (1896–1958) – prawnik, działacz 

niepodległościowy i instruktor harcerski, 

przedwojenny harcmistrz, którego zadaniem 

– jako przyszłego prezesa Sądu Apelacyjne- 

go we Wrocławiu – było zorganizowanie 

sądownictwa we Wrocławiu i na Dolnym 

Śląsku. Prace ruszyły pełną parą, ale zanim 

można było zacząć organizować sąd i jego 

struktury, należało zakasać rękawy i wziąć 

się do prac porządkowych. „Budynek sądu 
apelacyjnego w większości zniszczony. Budynek 
sądu grodzkiego i okręgowego w stosunkowo 
dobrym stanie. Organizujemy kolumnę roboczą 
z Niemców. Usuwamy gruz, śmieci, szkło… 
Wyszukujemy najmniej zniszczone pokoje i prze-
znaczamy je na biura sądu […]. Zgłasza się do 

nas kilku byłych niemieckich woźnych sądowych, 
Polaków z pochodzenia. Ci oddają nam wielką 
przysługę. Znają przecież każdy kąt budynku, 
wiedzą o wszystkim. Z ich pomocą zabezpieczamy 
bibliotekę, archiwa, togi, odnajdujemy maszyny do 
pisania. Powoli budynek zostaje uporządkowany, 
oczyszczony” – wspominał Karol Cincio.

Choć Wrocław tonął jeszcze w gruzach, pełen 

był Niemców, a Polacy dopiero zaczynali 

do niego przyjeżdżać, to szybko pojawiły 

się pierwsze sprawy. „Jakaś kobiecina prosi  
o poradę w sprawie zaginionego męża, druga chce 
czynić poszukiwania celem ustalenia miejsca 
pobytu swych krewnych” – wspominał jeden  

z pionierów sądownictwa. Grupa wrocławskich 

sędziów rozpoczęła swoją pracę od udzielania 

porad prawnych, ustalenia prowizorycznego 

trybu zatrzymywania podejrzanych oraz 

wydania pierwszych wskazówek i pouczeń. 

Wkrótce powstały we Wrocławiu pierwsze 

sądy: Apelacyjny, Okręgowy i Prokuratura 

Sądu Okręgowego.
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