






Intensywne pmce badawcze podejmowane p·rzez hist01·yków wojskowych 

nad dziejami ludowego W oj ska Polskiego wymagają należycie z01·ganiz·owanego 
v.·a1·sztatu naukowego. V\T z1·ozumieniu tyr:;h potrzeb Centralne A1·chiwwn 

·wojskowe k01·zysta.iąc z p1·zychylnego stanowiska dowództwa pTzystępuje do 

publikowania seTii inwentm·zy akt wchodzących w sklad jego za.s·obów. Cen
tmlne A1·chiwum. Wojskowe, uwzględniając wyjątkowe potrzeby badania dzie 

jów ludowego W oj ska Polskiego, publikuje, jako pie1·wszy tom. z zamieTzonej 
se1·ii inwentcLTZ akt wytwoTzonych pTzez jego fonnacje w latach 1943-1945. 

PTace, związane z pTzygot·owaniem, dalszych inwentm·zy , są kontynuowane. 

Publikowany in:wenta1·z stanowiąc wycze1·pującą in.fonnację ó stanie ma

tr::Tialów a.Tchiwalnych ludowego Wojska Polskiego będzie zapewne wyklad
nikiem możliwości badawczych i czynnikiem nakTeślającym. w pewnym stopnin 

kienmek omz zakres tych badań . 

Pionie1·ski chamkteT publikowanego inwentaTza i bmk odpowiednich wz-o
?'ÓW w polskiej histo1·iogm..fii wojskowej zmusil gTDno pmcowników Centml

·~wgo ATchiwum, Wojskowego do polvonania znacznych tntdności wydawni

czych. Redakcja zdaje sobie spmwę, że nie uniknięto pewnym niedoc-iągnięć, 
sądzi jednak, że nie zdolają one p1·zeslonić korzyści plynących z 1tkazania się 

publikowanego inwentaTza. 

Pmgniemy tu jednocześnie podziękować Naczelnej Dy1·ekcji A1·chiwów 

Państwowych, PTO..feso7'0wi Dokto7'Dwi Adamowi Stebelskiem.u, a także Dy1·ek
toTOwi A1·chiwum, Polskiej Akademii Nauk Docentowi DoktaTowi Zygmuntowi 
Kolankowskiemu za cenne uwagi związane z niniejszą p1tblikacją. 

Oddając w 1·ęce badacza I tom z serii publikowanych inwentaTzy wymża
'iny nadzieję, że wzbudzi on duże zainteTesowanie i ulatwi prace badawcze. 

REDAKCJA 
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vVSTĘP 

I. ZARYS ORGANIZACJI I SZLAK BOJOWY WOJSKA POLSKIEGO* 

Na początku maja 1943 r. p1·zedstawiciele Związ
ku Pat.riotów Polskich przeprowadzili rozmowy 
z Rządem Radzieckim i w ich wyniku uzyskali 
zgodę na utw01·zenie w ZSRR polskiej formacji 
wojskowej, której zadaniem miała być walka 
z Niemcami. Zgoda Rządu Radzieckiego zostala 
wy1·ażona w komunikacie radiowym, ogloszonym 
w dnit~ 8 maja 1943 r. i byla w dniu następnym 
opnblikowana w pmsie.** Organizowaną formacją 
miai.a być dywizja piechoty, któ1·ej nadano miano 
Tadeusza Kościuszki. Rząd Związku Radzieckiego 
zobowiązal się wyposażyć dywizję w bmń, sprzęt 

i wszelkiego rodzaju wyposażenie omz uzt~pelnić 

ją kadmmi, w sklad ktMych weszliby Polacy słu
żący w Armii Radzieckiej. Obóz w którym przy
.stąpion.o do fonnawania dyw izji zlokalizow ano 
w Sielcach nad Oką, kolo Riazania. Na dowódcr; 
dyw izji wyznaczono plka Zygmunta Berlinga. Dy
wizję foTrnowano wedlug mdzieckich et:at.ów gwar
dyjskiej dywizji piechoty, odpowiednio rozszerza- . 
nych. W sklad dywizji weszly: t1·zy pul.ki piechoty, 
pulk m·tylerii lekkiej, dwa samodzielne dywizjony 
artylerii p1·zeciwpance1·nej, samodzielny dywizjon 
możdzie1·zy, pulk czołgów, dywizjon etrtyle1·ii prze
ciwlotniczej, eskadm lotnictwa myśliwskiego, ba
talion kobiecy i inne oddziały specjalne. *'"''' Formo-

''' Częś·ć I wstępu do inwentarza nie stanowi wy
czerpującego studium o organizacji Wojska Folskiego 
w okresie wojny, czy też o działaniach bojowych jego 
i edn os ~e k. Krótkie przedstawieni e zarysu organizacji 
i dziala n bojowych ludowego Wojska Polskiego win
no ułatwić badaczom orientację w chronologii wyda
t·zel'l , a tym samym usprawnić posługiwanie się in
wentarzem. Podstawowe dane o organizacji poszcze
gólnych jednostek umieszczo no w krótkich wstępach 
przed każdym z zespołów. lączni c z odestaniem do 
akt. Część I wstępu opracowano: w części dotyczącej 
organizacji wojska - na podstawie wyboru materia
łów źródłowych pt. "Organizacja i działania bojowe 
ludowego Wojska F olskiego w la tach J 943-1945" tom 
I - Dokumenty organizacyjne. Warszawa, 1958 r ., 
w części dotyczącej działań bojowych - na podsta
wie dzienników dział m'! rbojowych l i 2 A WP. CA W. 
l A WP - teczki 23 i 26, 2 A WP - teczka 52. · 

*'' "Nowe Widnokręgi" nr 10 z 9 maja 1943 r. 
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wanie dywiz ji zostało dokonane w maju w cze·r
wct~ 1943 1·. 

Bntk oficerów i podo:(ice1·ów net obsadzenie wszy
stkich stanowisk w dywizji omz konieczność po
slu.giwania się nowymi· rodzajami uzbmjenia spo
wodowały skiemwanie do dywizji także oficerów 
mclzieckich w chamkte1·ze inst1·uktorów. Sfonno
wano ponadto szkoly oficerów piechoty i artylerii 
omz szkolę podofice?·ską. 

S.fonnowanie l dywizji nie wyczerpało możliwo
ści mobilizacyjnych Polonii md.zieckiej, to też ZPP 
wszcząl stm·ania o zezwolenie na fonnowanie dal
szych jednostek polskich. W wyniku tych st,amń 
w lipcu 1943 1·. uzyskano zgodę net fonnowanie 
2 dywiz ji piechoty, a wk1·ótce potem., w dniu 10 
sie·rpniet tegoż roku, zezwolenie na .tm·1nowanie . 
korpusu. Związek otrzynwl nazwę "1 Korpus Pol
skieh Sil Zbrojnych w ZSRR" . Fo1·mowanie jedno
stek k01·pusu odbywało się w obozie sieleckim. 
W skletd związku zgodnie z rozsze1·zonym. etatem 
mialy wejść trzy dywiz.1e piechoty, b1·ygada m·t.y
le1·ii, brygada pamcerna, pullc lotnictwa myśliw

skiego i inne jednostki. Dowództwo Korpusu for
mowa'l'!-o na podstetwie radzieckiego etatu nr 04/50 
(z 1942 1·.) opmcowetnego dla gwa1·dyjslciego kor
pusu piechoty. Już w trakcie formowania do etatu 
wp1·owetdzono sze1·eg uzitpelnień wynikających ze 
specy.fiki związku, tm·eszcie, z dniem 4 marca 
1944 T. p1·zeniesiono go net etat nr 04/60. 

Równolegle z podjętymi pracami organizacyjny
mi zapadła decyzja w sprawie skierowania l dy
wizji piechoty i l pulku czolgów - jako jedno
stek calleowicie sformowanych- i przeszkolonych -
na .f1·ont'. PTzygotowania do · tego prowadzono od 
dmgiej polowy sierpnia. Na początku październi
ket 1943 r. jednostki dywizji dotarly w 1·ejon m. 
Lenino, gdzie podporządkowane zostaly pod wzglę
dem operacyjnym 33 armii rndzieclciej. _ Dywizja 
wspierana przez 67 b1·ygadę artyle1·ii hetubic -
jednostkę radziecką - w dniach 12 i 13 paździer-

*** Włączenie w skład dy,wizji nieetatowych oddzia
łów podyktowane było koniecznością stworzenia za
lążków wszystkich rodzajów broni dla odradżajcłcego
słę · Wojska Polskiego. 



nika przeszla chrzest bojowy, stoczywszy swą 

pierwszą bitwę z wojskami hitlerowskimi. 
W dniach od 1 do 17 stycznia 1944 r. jednostki 

korpusu sformowane w obozie sieleckim (okola 
15.000 żołnierzy) przeniesione zostaly na Smoleń
szczyznę w rejon Łaptiewa, gdzie znajdowala się 
już 1 dywizja piechoty i 1 pulk czolgów, skierowa
ne tam po bitwie pod Lenino, kontynuowały tam 
szkolenie bojowe. W tym samym czasie w obozie 
sieleckim trwalo formowanie 3 dywizji piechoty 
im. R. Traugutta, zakończone w styczniu 1944 r. 

9 lutego 1944 1·. wy1·uszyl na front jeden dywi
zjon 1 brygady artylerii, który bral udzial w ar
tyleryjskim przygotowaniu natarcia jednostek ra
dzieckich pod m. Kozly i Polzuchy na Smoleń
szczyźnie, zaś 15 lutego część 5 pac wzięła udzial 
w artyleryjskim przygotowaniu natarcia na wschód 
od m. Lenino. 

Z początkiem marca 1944 r. jednostki korpusu 
otrzymały rozkaz zmiany miejsca postoju i zostaly 
przeniesione w rejon Żytomierza. 

Wyzwolenie w początkach 1944 r. części Woly
nia, Tamopolskiego i Pokucia umożliwiło wyko
rzystanie nowych reze1·w mobilizacyjnych dla uzu
pełnienia jednostek polskich. Pozwolilo to na pod
jęcie ponownych starań o dalsze powiększenie li
czebne polskich jednostek. W ich wyniku Rada 
Komisarzy Ludowych ZSRR powzięła w dniu 18 
marca 1944 r. uchwalę, na mocy której polskie 
sily zbrojne na terenie Związku Radzieckiego mia
ly być mzwinięte w armię. Formowanie dowódz
twa armii i podległych jej jednostek rozpoczęto 

30 ma1·ca 1944 r. w rejonie Żytomierza i Berdy
czowa. Fonnująca się armia ot.rzymala nazwę 

"1 Armia Polska w ZSRR". Dowództwo armii for
mowano na podstawie radzieckiego etatu nr 02/404. 
Arrnię podporządkowano pod względem organiza
cyjnym Naczelnemu Dowództwu Armii Radziec
kiej. Pmce związane z formowaniem armii pro
wadzono w ciągu kwietnia 1944 r. 18 kwietnia te
goż roku utworzona została Rada W oj en na armii, 
któm stanowić miała najwyższy organ wladzy ar
mii polskiej. 
Jednocześnie wszczęto prace organizacyjne przy 

formowaniu Polskiego Sztabu Partyzantów, który 
utworzono w celu skoordynowania dzialań party
zanckich na terenie kraju z dzialaniami na froncie 
oraz zaopatrywania oddziałów partyzanckich 
w broń, amunicję i sprzęt. 

29 kwietnia 1944 r. 1 Armia. Polska w ZSRR 
na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Ar
mii Radzieckiej podporządkowana została pod 
względem operacyjnym 1 Frontowi Bialornskie
mu. 

Na podstawie rozkazu dowódcy Frontu jednostki 
armii w tym także 3 dywizja piechoty w dniach 
od 3 do 15 maja zostaly przesunięte do rejonu Ki
werc, gdzie weszly w skład wojsk drugiego rzut.u 
tego frontu. 

?ostanowiono wówczas utworzyć w rejonie Sum 
ośrodek formowania i uzupełnienia polskiej armii. 
Utworzono w tym celu w rejonie Sum Dowódz
two Formowania i Uzupelnień polskich sil zbroj
nych w ZSRR, które w porozumieniu z dowódcą 
Charkowskiego Okręgu WojskQwego przystąpiło 

do formowania dalszych jednostek, zgodnie z eta
tem a1·mii. Tak więc, począwszy od kwiet.nia 1944 7'. 

1·ozpoczęto formowanie 4 dywizji piechoty, 1 bry
gady kawalerii, 2 i 3 brygady artylerii haubic, l 
brygady saperów i innych związków taktycznych 
oraz jednostek bojowych i pomocniczych armii. 
Między innymi, w ciągu maja 1944 r. sformowano 
szereg oddzialów zapasowych i szkolnych. W czer
wcu na podstawie rozkazu dowódcy armii OŚ1'0-

dek formowania w Sumach przeniesiony został do 
rejonu Żytomierza, gdzie 5 lipca mzpoczęto formo
wanie dalszych związków taktycznych i jednostek 
samodzielnych. 

W tym okresie rozszerzono zakres działania Do
wództwa Formowania i Uzupełnień tworząc "Głów
ny Sztab Formowania i Uzupełnień Armii Pol
skiej w ZSRR", któremu podlegały w tym czasie 
oprócz Dowództwa Fonnawania Zarząd Zaopatrze
nia Materialowego omz Centrum. Wyszkolenia, 
utworzone w oparciu o oddzial polski Riazańskiej 
Szkoły Oficerskiej. Dowódcą Głównego Sztab·u 
Formowania mianowano gen. Świerczewskiego. 
Zakres uprawnień i zadań Sztabu Formowania 
odpowiadał w przybliżeniu uprawnieniom i zada
niom Ministerstwa Spraw Wojskowych. W wyniku 
przeprowadzonych w tym czasie formowań i wcie
leń pobo1'0wych, liczebność armii w lipcu 1944 r. 
wzrosła do około 100 000 ludzi. 

W pierwszej polowie lipca dowódca l Frontu 
Białoruskiego postanowił wykorzystać jednostki 
artyleryjskie l Armii Polskiej w ZSRR - całko
wicie sformowane i przeszkolone - w walkach 
toczących się na linii Turii i Bugu. W tym celu 
wydano w dniu 12 lipca 1944 r. rozkaz, na mocy 
kt.órego utworzono g1·upę artylerii w składzie: 
8 pułku artylerii haubic, l, 2 i 3 pułku artylerii 
lekkiej, 4 pułku artylerii przeciwpance1·nej, l pul
ku moździe1·zy, l brygady artylerii i 5 b1·ygady 
artylerii. Grupa ta dowodzona przez plka Krzy
sztofowicza w okresie od 15 do 22 lipca brała 
udział w walkach nad Turią i Bugiem, wspierając 
działania 312 dywizji piechoty, wchodzącej 
w sklad 91 korpusu piechoty 69 armii wojsk ra
dzieckich. Po zakończeniu wspomnianych walk 
jednostki artyleryjskie podporządkowano ponow
nie dowództwu l Armii Polskiej w ZSRR. 

24 lipca 1944 r. w Chelmie opublikowano debet 
Krajowej Rady Narodowej z dnia 21 lipca o prze
jęciu zwierzchnictwa nad l Armią Polską w ZSRR 
i scaleniu tej armii z działającą na terenie kmju 
Annią Ludową w jednolite Wojsko Polskie. Op~
blikowano jednocześnie dekret KRN o utworze
niu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 
Naczelnym Dowódcą mianowano gen. broni Mi
chała Rolę-Żymierskiego, jego zastępcą gen. dyw. 
Zygmunta Berlinga, zastępcą do spraw pol.-wych. 
gen. bryg. Aleksandra Zawadzkiego. Przystąpiono 
także w t.ym czasie do opracowania planów dal
szego rozwoju wojska. 

l Armia Polska w ZSRR dowodzona nadal 
przez gen. dyw. Z. Berlinga otrzymala nową nazwę 
l armii Wojska Polskiego i 28 li,vca 1944 r., wy
konując rozkazy l Frontu Białoruskiego rozpoczęła 
działania wojenne calością swoich sil. Armia otrzy
mala rozkaz zajęcia obrony wzdluż prawego brze-
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gu Wisly, na odcinku Dęblin-Pulawy. W rejonie 
DębLina wctlczyla l dywizja piechoty, w rejonie 
Pt~law nacierała 2 dywizja piechoty, a 3 dywizja 
piechoty pozostuwala w drugim rzucie anni-i. 
W dniach l i 2 sierpnia 1944 r . annia usiluwala 
sforsować WisZę w swoim rejonie. Mimo uchwy
cenia niewielkich przyczółków na lewym b1·zegu 
1·zeki, rozszerzenie i utrzymanie ich wobec prze
ważających sil przeciwnika nie pawiodla się . 
W okresie tym l armia WP liczyla 78 225 żoł
nierzy *. 

w· tym okresie sp1·ecyzowano JUZ zamierzenia 
organizacyjne dalszego rozwinięcia W oj ska Pol
skiego. Początkowo za.mie1·zano powiększyć wojsko 
do 400 000 żolnieny (w tym 45 000 o:ficerówj. 
Miano utworzyć .trzy armie, piętnaście dywizji 
piechoty, piętnaście brygad artyle1·ii, dwie dywizje 
artylerii, trzy dywizje m·tylerii przeciwlotniczej, 
trzy k01·pusy pance1·ne, t.rzy pulki czolgów cięż
k ich , trzy brygady saperów, trzy b1·ygady zapo-
1'0'We i · cz te1·y pnlki lączności. Naczelne Dowódz
tw o WP mialo być zam.zem Dowództwem F1·ontu 
Potskiego. Zmnierzenia te okazaly się w ówczes
nych wm·unkach malo realne . Po dokonaniu ana
l-iz y możliwości nwbilizacyjnych wyzwolonych te-
1·en ów Polski, a także możliwości Zwiqzkt~ Radziec
kiego w zakresie wyposażenia w uzbrojenie 
i sprzęt. W pierwszych dniaćh sierpnia Z1'ewido
warw wspomniane zamierzenia i zdecydowano po
wię kszyć wojsko jedynie o 150 000 ludzi. Fostano
wiono więc utworzyć dowództwo F1·ontu, dwa do
wództwa armii, sześć dywizji piechoty, dziesięć 
b1·ygad artyle1·ii, jedną dywizję artylerii, dwie 
brygady artylerii przeciwpancernej, jedną bryga
dę moździerzy, dwie dywizje artylerii przeciw
lotniczej, dwa korpusy pance1·ne, dwa pulki czol
gów ciężkich, trzy b1·ygady saperów, trzy b1"ygady 
zaporowe, trzy pulki !ączności i jeden korpus lot
niczy. Fo1·mowanie tych jednostek p1·zebiegać 1nia
lo w dwóch etapach: w pierwszym miano sfor
mować 2 a·rmię WP, wchodzące w jej sklad .1ed
nostlci i część jednostek dyspozycyjnych, w dru-
gim etapie 3 m·mię WP i pozostale jednostki. 
Pro ktyczna realizacja tych zamie1·zeń wykazala , 
że i te zmniejszone plany byly nie1·ealne, wobec 
cze9o ulegZy one dalszej redukcji. 

8 sie1·pnia 1944 r . - zgodnie z założeniami -
przystąpiono do 1·eorganizacji i Jonnoww'i. Roz
wiązano Radę Wojenną, której kompet.enc]e prze
.ię l 0 Naczelne Dowództwo W P. Rozpoczęto for
mow anie S ztabu Glównego WP. Istniejący do te.? 
pory Glówny Sztab F01·mowania Armii Polskie.1 
w 7SRR zastal rozJ01·mowany, na jego bazie utwo-
1·zono Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień, w za
kres lwm,petenc.?i którego weszło .formowanie no
wych jednoste k oraz dyspo·nowanie skladem. oso
bo :.~.•ym. 

Rozpoczęto również Jonnowanie dowództw ro-

• Według stanu ·na l sierpnia 1944 r ., podana cyfra 
nie obejmuje formacji i jednostek znajdujących się 
w Zytomierzu, w skład których wchodziły: Główny 
Sztab Formowania z podległymi mu jednostkami, for
muJące się 5 DP, 6 DP, l KPanc. oraz jednostki zapa
s we, kwatermistrzow5kie i szkoły wojskowe - razem 
35 246 żołnierzy: 
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dzajów wojsk i szefostw slużb: Dowództwa Arty
/.e1·ii WP, Dowództwa Wojsk Fancentych i Zmoto-
1·yzowanych WP, Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych 
WP, S zefostwa Wojsk Łączności WP i Oddzialu 
Chemicznego W P. 

Po 7'ozformowaniu ZaTządu Zaopatrzenia Ma
teriałowego G'tównego Sztabu Fonnawania utwo
rzO?W Sz tab Zaopatrzenia W oj ska Polskiego, który 
w ]Jaźdz·ierniku 1944 1·. przemianowano na Glówne 
Kwatermistrzostwo WP, po przepmwadzeniu jego 
reorga.nizacji. 

W e wrześniu zorganizowano następnie dalsze in
stytucje centralne wojska : Glówny Zct1·ząd Foli
tycz no-Wychowawczy, Na_jwyższ·y Sąd Wojskowy, 
Naczelną Pmkumturę Wojskową omz Oddzial Per
sonalny WP, a w listopadzie Dowódz two LotnictwcL 
W P. Siedzibą instytucji centmlnych wojska by l 
w tym okresie Lt~blin. W sk.lad wojska weszly po
nadto oddzialy Annii Ludowej liczące 15-18.000 
żolnterzy, /.ącznie więc Wojsko Folsicie liczylo 
w tynt okresie 140 000 żoLnie1·zy. 

W okresie tym przystąpiono do da.tszych for
mowm'i. Rozpoczęto przede wszystkim p1·ace 01'
ganizacyjne nad utworzeniem 2 arm,ii WP':'* 
3 u.: rześnia 1944 r. przystąpiono do fonnawania 
9 d. yw i.zji piechoty 'W Bialymstolcu. Flanowano, że 
ogól,na liczebność nowych jednostek bojowych 
wynieść miala okola 90 000 ludzi. 

W ciągu września , mimo ogromnych trudności 

sfonnowano większość _jednostek pozostających 

w dyspozy cji Dowództwa Fmnt,u W P i 2 armii 
WP. Utwo1·zone jednostki nie posiadaly pelnej 
obsady etatowej, co bylo spowodowane niższymt 

wynikami mobiliza.c.ii, niż pier·wotnie planowano. 
Mimo to zdecydowano się realizować zamierzenia 
co do formowania jednostek dmgiej kolejności. 
6 października rozpoczęto jonnowanie 3 armii WP 
w skladz ie 6, 10, 11 i 12 dywizji piechoty, 5 bry
gady saperów, 35 ba.ont~ pontonowo-mostowego 
i 6 pulkt~ czolgów ciężkich. W związkt~ z tym, że 
6 dywizja piechoty zostala podporządkowana 

3 armii W P, w sklad 2 annii wl:ączono 9 dywizję 
piechoty. 

16 paździe1·nika mzpoczę to formowanie dalsZ::.;ch 
jednostek artyle1·yjsldch, jak 10 brygady aTtyierii 
ciężkiej, 11 brygady w ·t.ylerii p1·zeciwpancentej, 
3 i 4 pulków moździerzy, 32 pulku m·.tyleri.i prze
ciwl.otniczej i pięciu samodzielnych dywizjonów 
artyl.erii. 

W początkach listopada 1944 1·. nastąpilu naj
większe nasilenie pmc p1·zy organizacji wojska. 
Okazala się wówczas, że w sfo7·mowane.1 2 anni'i 
WP brak bylo 10 000 żołnierzy i 4 200 oficerów. 
Dotkliwy niedobór 1·ezerw ludzkich uniernożliwial 

natomiast zakończenie prac organizacyjnych z for-

** Przystąpiono wówczas do formowania lub kon
tynuowano formowanie 5, 6, 7 i 8 dywizji piechoty, 
4 brygady saperów, 31 baonu pontonowo-mostowego, 
3 baonu obrony przeciwlotniczej, 5 pułku czołgów 
ciężkich i innych jednostek pomocniczych. Formowa
no także jednostki artyleryjskie, a to 2 dywizję ar
tylerii, 9 i 14 ·brygadę artylerii przeciwpancernej, 3 
i 4 dywizję artylerii przeciwlotniczej i pierwszą bry
gadę moździerzy. Ponadto rozpoczęto formowanie 2 
brygady saperów, 31 baonu pontonowo-mostowego 
i 2 brygady zaporowej . 



mowaniem 3 armii WP. Pelny stan posiadała je
dynie 6 dywizja piechoty, sformowana częściowo 
byla także 10 dywizja piechoty i niektóre jedno
stki artyleryjskie. Możliwości mobilizacyjne kraju 
nie rokowały nadziei na szybkie uzupełnienie sta
nów etatowych jednostek Wojska Polskiego, nie 
bylo · także · możliwości wyszkolenia odpowiedniej 
liczby oficerów dla fo7·nwwanych jednostek. 

W tej sytuacji postanowiono zrezygnować z foT
mowania 3 annii WP. Odpowiedni rozkaz w tym 
zak1·esie wydal Naczelny Dowódca WP w dniu 
15 List.opada 1944 1'. Na jego podstawie 6 i 10 dy
w izje piechoty, 10 b1·ygada aTtyle1·ii ciężkiej, 11 
b1·ygada aTtyle1·ii przeciwpanceTnej, 4 dywizja ctT
tyleri.i przeciwlotniczej i 5 bTygada sapeTÓW, tzn. 
jednostki już sf01·mowane, p1·zeszly pod bezpoś1·ed
nie Tozkazy Naczelnego Dowództwa WP. Pozostale 
jedn ostki 3 aTmii WP zostaŁy mzformowane, sklad 
osobowy spTzęt i uzbmjenie t.ych jednostek prze
znaczono na uzupełnienie niedoborów w pozosta
łych jednostkach, gŁównie 2 armii WP, któm do 
końca 1944 1·. zakończula w zasadzie sz kolenie 
i osiągnę.la gotowość bojową. 

ReoTganizacja jednostek pociągnęła za sobą sze-
7·eg z1nian pe1·sonalnych: gen. W . KoTczyc objąl 
ponownie funkcję szefa Sz tabu Głównego WP, 
gen. St. Poplawski objął dowództwo nad l aTmią 
WP, a gen. K. $wie1·czewski nad 2 armią WP. 

W ten sposób z końcem 1944 1·. liczebność annii 
pTzedstawiala się następująco: 

- l annia WP 90 944 ludzi 
- 2 m·mia WP 55 909 ludzi 
- jednostoki podlegle NDW __ P _ __ 1_3_9_8_02_ l_u_dz_i 

R a z e m 286 655 ludzi · 

W okresie, gdy mialy mteJsce przedstawione 
pmce oTganizacyjne, l armia WP będąc w roz
poTządzeniu opemcyjnym, 1 Fmntu BialontskiegiJ 
bmla udział w jego dalszych działaniach bojo
wych. 6 sie1·pnia po zakończeniu działań w rejonie 
Dęblin-Pulawy, armia ot1·zymala zadanie ob7'Dny 
pólnocnej części p1·zyczólka tzw. warec.ko-nwgnu
szewski'ego. 1 brygada pance1·na wspierała jedno
cześnie jednostki radzieckie działające na tym 
przyczóŁku . . Jednostki sape1·skie annii zbudowały 
w rejonie przyczółka most na. Wiśle, po którym 
pTzepmwiŁy się 2 i 3 dywizje piechoty i zajęły 
obronę, pozostając w niej do polowy września 
1944 ,._ l dywizja piechoty zajęl.a obronę wzdiuż 
Wisły od Ka1·czewa do ujścia TZ. Wilgi . l wrześ
nia l dywizja piechoty, zluzowana p1'zez jednost~t 
mdzieckie, skoncentrowala się w 1·ejonie na wschód 
od Otwocka. W tym rejonie zgrupowały się do 
12 września pozostale jednostki armii. 

W czasie od 10 do 15 września l dywizja pie
choty prowadziła działania zaczepne w kierunku 
Anin-Wawer-Pmga, wyzwalając pmwobTzeżną 

część Warszawy . Osiągnąwszy rttbież Wisly dy
wizja p1·zeszla do obrony. W czasie walk o Prą-gę 
działania dywizji wspiemla l brygada. pance1·na. 
W Te jonie W a1·szawy zgntpowaly się następnie pc:>
zostale. związki taktyczne i jednostoki aTmii i wmz 
z l dywizją piechoty za.jęly ob7'Dnę wzclluż Wisły. 
Jednostki 2 i 3 dywizji piechoty w akTesie od 16 
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do 24 września sjoTsowaly Wislę z zamiarem 
udzielenia pomocy powstm'icom wa1·szawskim. 
Uchwyconych, niewielkich przyczółków ni e zda-
lano jednak mzszerzyć ani utrzymać. 
· Następny etap walk, to likwidacja, we tvsp6~

dzialaniu z jednostkami mdzieckimi, przyczólka 
niep1·zyjacielskiego w widlach Wisly i Bug11. 
W czasie od 10 do 14 października 2 dywizja pie
chot.y p1·owadzila, uwieńczone powodzeniem, w al
ki w okolicach Żerania, zmie1·zające do poprawie
nia własnych pozycji, po czym aTmia w ok1·esie 
24-28 paździentilca - calością sil przeprowadziła 
natarcie, w Tezultacie którego zajęła Jabłonnę i Le
gionowo. W wyniku tych działań nieprzyjacielski 
przyczółek, jakkolwiek nie został całkowicie zli.
kwidowany, pTzestal zagmżać wojskom, przygoto
wującynz, nową opemcję zaczepną. 

12 i 13 stycznia 1945 7'. trwało p1·zegrupowanie 
sil annii przygotowującej się do walk o opanowa:.. 
nie Warszawy . Wykorzystując powodzenie wojsk 
radzieckich, któr'e rozpoczęły ofensywę w dniu 
14 stycznia, jednostki armii w okresie 16-18 stycz
nia opanowaly i oczyściły od wojsk hitlerowskich 
stoliG.ę Polski - Warszawę. 

Po· zakończeniu tych walk annia otrzymała 7'0Z 

kaz zabezpieczenia styku między wojskami l i 2 
· Frontów Bialontslcich, znajdującymi się w poś

cigu za nieprzyjacielem. Część sil armii zajmowała 
kolejno obronę nad Wisłą, na przestrzeni od Ka
zunia po Tor·uń, pozostale natomiast. oddzialy po
dążały w kierunku pól-iwcno-zachodnim dToga.mi 
biegnącymi nieco dalej od Wisly. W czasie tych 
dzialań określanych później · jako marsz-manew1· 
w akTesie od 18 stycznia do l lutego poszczególne 
jednostki armii brały udział w oczyszczaniu z 1'esz
tek wojsk niep1·zyjaciela niektÓ1'ych miejscowości 
i lasów na tmsie marszu. Między innymi 3 i 6 dy
wizja piechoty, l b1·ygada kawalerii i 1 b1·ygcLda 
pancerna brały udział w oczyszczaniu Bydgoszczy 
z niedobitków wojsk hitle7'0wskich. Z końcem 
st.ycznia jednostki a1·mii skoncentrowane zostały 
w rejonie Bydgoszczy. Armia, dzialając w dalszym 
ciągu na prawym skrzydle l Frontu Białoruskiego 
otrzymała zadanie oslony jego skrzydla. l armia 
WP miala przed sobą silne umocnienia tzw. 
.,Walu Pom.m·skiego", które należalo sforsować. 
27 stycznia 3 dywizja piechoty i 1 brygada ka
walerii rozpoczęły dzialania zaczepne o p7·zela
manie pasa przesłaniania niemieckich linii obmn
nych. W okresie od 30 stycznia do 12 lutego trwa
ty walki o przelamanie zasadniczych umocn1 en 
"Walu Pmnorskiego", w których zaangażowane 

byly główne sily an nii, mzem z włączoną w jej 
skład 6 dywizją piechot.y. ·w wyniku tych dzia
lań przelamano obronę nieprzyjaciela w wnoc
nionym rejonie rzeki Gwdy, zdobywając kluczo
we punkty opo1·u, m . Ja.strów, Podgaje , Walcz . 
MilosZawiec i inne. Do końca lutego jednostki 
annii umacniały się na zdobytych pozycjach 
i oczyszczały wyzwolone tereny z resztek wo.isk 
nfeprzyjaciela. l marca. 1945 r. jednostki anni.i 
p1·zeszly ponownie do natarcia. W okresie do 6 
marca zdobyto pozycje ryglowe·· hitlerowskich 
umocmen, wyzwalając miejscowości Zloci.eniec 
i Drawsko oraz forsując rzekę Drawę. A1·ntia prze-



sz~a do posctgu za cofającym, się nieprzyjacie~e1n 

i posuwając się szybko w kierunku pólnocnym 
dotm·la do BaŁtyku. Pmwe skrzydla annii dotw·to 
do Kotobrzega, gdzie natmfiono na znaczny opór 
niep1·zyjaciela. Walki o zdobycie tego portowego 
miasta, obsadzonego przez silną zalogę trwaly od 
7 do 18 man:a. Wzięly w nich udział 3, 4 i 6 dy
wiz.ie piechoty oraz szereg jednostek artylel·yj
skich. 

W tym czasie lewe skrzydla annii bralo udzial -
wspólnie z jednostkami radzieckinti - w likwi
dowaniu ob1·ony nieprzyjacie~a w rejonie Ryntań
Rogaczew- PowaUce . W okresie do 13 marca 
1945 1·. po zaciętych -walkach z lwnt.mtalwjącymi 
jednostkami niepr-zyjaciela, ktÓl'ych opÓJ' z likwi
dowano, osiągnięto rubież rzeki Dziwny i wschod
niego bTzegu zatoki szczecińskiej. 
Jednocześnie l b1·ygada panc.21"na wydzie l.mw ze 

sktacltL ar·mii, podpm·ządkowana 1·adzieckienw kor
pusowi JJancentemu, brala udziaŁ ·w jego sicla
dzie w wa~kach o wyzwolenie Gdyni i Gdcoiska. 
Po wyzwoleniu tych miast i zl.ilcwidowaniu okTą
żonych w tym rejonie wojsk nieprzyjacie la bry
gada 30 mm·ca pow1·ócil.a do sktadu ann:ii. 

W akTesie do 7 kwietnia 1945 1·. l annia WP 
. calością sil zajmowaŁa obmnę wzdluż pólnocno
zachodniego wybrzeża BaŁtyku, od Kolobrzega. po 
Stępnicę, zwalczając okTęty i statki niemieckie, 
ktore po,jawily się w tym 1·e:jonie. 

W ciągu ma1·ca. w dzialcmia.ch bojowych wzięły 
1·ównież udzial .iedno.~tki w ·t:yleryjskie podlegle 
Naczelne·m.u Dowódz twu. WP, m.i.ędzy innymi 2 dy
wizja artyle1·ii, l b1·ygada moździerzy i inne. Jecl
nost:ki te weszly w skład wojsk mdzieckich, cl.zia
lających na terenie Pomm·za Zachodniego. 

W akTesie gdy jednostki l w·mii WP bmly uclzial 
w opisanych w alkach, bezpośrednio po zcLkończenitl 
przez A1·mię Radziecką ofensywy st.yczniowej, Na
czelne Dowództwo WP przystąpiLu do planow ej 
zm.tany dyslokacji wojska, m.ające:i na celu. .iego 
?'Ótvnomie1·ne TOZ7nieszczenie na te1·enie calego kra
.iu. W dniach od 19 do 22 stycznia 5 dywizję pie
choty p1·zerzucmw do 1'ejon·u v\fm·szawy, 10 dywi
zję piechoty natomiast p1·zestmię to z Rzeszowa do 
Km lcowa, clokąd dotal'la ona 29 stycznia. Glówne 
sily 2 cLnnii WP rozpoczęły 28 st'J,JCznia przenuasz 
w "lderu.nku Unii :h·ont.u i do 5 tutego ześroclko·· . 

waly się w rejonie Łódź-Piotrków-Kutno. S tab 
Glówny i instyttLcje centmlne W o.?ska Fol skiego 
przesu.nięto do re.ionu W a.Tszawy (Wlochy , U1·sns). 
Poważne zadanie p1·zypadlo w tym akTesie w oj

skom inżynieTy_jnym. 2, 4 i 5 b·rypady sape1·ów 
oTaz 3 b1·ygada pontonowo-mostowa zgTupowan e 
zosta~y w 1·ejonie WaTSzawy, gdzie n?.yte byly przy 
TOZ1ninowaniu 1niasta i ut1·zymaniu p1·zepTaw p1·zez 
Wislę. 28 lutego Naczelny Dowódca W P wyda-t TOZ
kaz wo.iskom inżynieryjnym o przystąpieniu do 
?'OZ1ninowania wyzwolonych te1·enó.w Polski. 
W pmcach tych wzięły udział w pieTwszy1n Tzęclzie 
2 i 5 bTygady sapeTów, 3 b1·ygacla ponto nowo
m.ostowa i 2 zapasowy pulk sapeTów. 

Pod koniec Ztdego 2 annia 'WP - w skład któ-
1'e.1 w lączono l O clywi:zję piechoty - slwncentro
warw w Te.ionie GoTzowa W ielkopolskiego i pod
legająca dotąd pod względem opeHl.cy.Jnym l F1·on-
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towi Biało1·u.skiemu - podpm·ząclkowana zostaŁa 
l Frontowi UkTai'i'r.skientu i otTZY11Wla Tozkaz p·rze
gTupowania się w 1·ejon wzgÓ7'z T7'Zebnickich, na 
pólnoc od W7'0clawia, w ktÓl'ym ohążone byty 
znaczne sity w ojsk hitlemwskich. J eclnosiki aTmii 
pozostając w dTugim. Tzucie f7·ontu zajęly ob1·onę 

w osiągniętym 1·ejonie. 
Ta/c więc w marcu 1945 1·. w szystkie niemal jed

nost;/ci W oj ska Folskiego sformowane w latach 
1943- 1944 znalazły się w sicladzie m·mii czynnej. 
l annia. WP działająca w sicladzie l Fmntu B ia
lonLskiegu pozostawala w ob1·onie wzdhLż wybrze
ża Baltyku i p1·zygotowywala siP, do dalszych dzia
lmi zaczepnych, 2 annia W P poclpo1·ządkowana 

l Frontowi Ukmińskiemu 1J1·zygotowywala się do 
dziala1i calością swych sil, zaś jednost ki cwty1.e-
1"Yjskie pod.leg ·Łe Nacze lnemtL Dowództwu WP 
wspieTaly dziaŁania bojowe .ieclnostek mdzieckich. 

W tym okTesie, w nw.TCtL 1945 1·. zaiwieTdzony 
zastal plan - opn~cowa.ny jeszcze zimą, dalszego 
Tozwoju. wojska. PTzew idywal on mzwój tvojska 
w 1945 T. w t1·zech etapach clo ogólnej Liczby 
566 27 3 ludzi, czyli wz-rost o dalszych 254 822 żol
nie1·zy. ZanneTZano powiększyć liczbę dywizji pie
choty do siedemnastu, utwm·zyć· dziewięć dowództw 
korpusów annijnych, jedno dowództwo annii ze 
ŚTodkami wzmocnienia, kilka jednostek odwodu 
Naczelnego Dowództwa, w tym koTptLS pance·rny, 
omz dowództwo jedne.? dywizji mtylerii. W ce lu 
lLzyskania wyszkolonych kadT, dla nowych jed
nostek, pos tanowiono s.fonnować :i edną zapasową 

dywizję szkolną, szkolę mdio- telegwfistów i jedną 
ofice1·ską szkolę m·tyle1·ii . 

l ltLtego 1945 1', TOZpoczęio 01·ganizowanie szesciu 
okręgów wojskowych na · wyzwolo?;,ych te1·e1wch 
(waTSzawsk iego ltLbelskiego, Łódzkiego, km k aw
s kiego, poznm'iskiego oraz ponw1·skiego). Z07·gani
zowano 1·ównież 1·ejonowe zw·ządy kwatenmlcowo
buc/.owlane, ma.iące kie1·ować gospodaTką kwate
Tu nk.owo-buclowlaną oTaz zaopat1·ywać w sprzęt 

i opal instytucje i oddziały Wo.iska. Polskiego. 
15 marca ukazai się mzkaz Nacze lnego Dowóacy 

WP, ustalający terminy fonnawa n ia jednostek 
pieTwszego etapu o1·ganizacy.inego. Do 30 kwiet
nia miano sfonnować 11 i 12 dywizje piechoty, 
clo l lipca 13 i 14 dywizje piechol.y, czte1·y koT
pli sy annijne. szkolną dywiz.ię piechoty. dowódz
two 5 dyw izji w·t y lerii, 7 pulk eznlgów, czz.e-ry 
puUd clzial panceTnych, Ofice1·ską Szicolę ArtyleTii 
nT 2 oraz t1·zy ptLI.ki zapasowe. W1·eszcie . 18 kwiet
n ia 1945 r . rozpoczęto Jormowa11i.e 1Vliniste1·stwa 
Obrony Narodow ej . 

W okresie, gdy t?·wa.ly pmce o·rgnnizacyjne nad 
dalszym pawię lcszenie m w ojska, l i 2 a1·mia W P 
nadal b1·al.y tLdzial w walkach z N·iemcam.i. 

.1 annia WP pozostająca w obTOnie nad Bal
t.ykiem otrzymala w początkach kwietnia zaszczyt
ne zadanie wzięcia tLdzia~tL w opemcji berli.ńskie.i, 

mającej na celu zdobycie stolicy Nie1niec - BeT
lina i ostateczne ?'ozgromienie hitle1·owskie j annii. 
W tym celu, począwszy od 8 kwietnia jed·nostki 
m·m·ii rozpoczęły p1·zegTupowanie na l'tLbież Odry 
na w schód od Bel'lina. Przegnl.powanie znk01iczono 
do l 4 kwietnia. Dowudca armii ot1'ZJpnal rozkaz 
s.f on;owania Oc/.ry oraz n::JcieTania w k ienm.ku Be1·-



lina z zadaniem okrążenia miasta od północy. 

Forsowanie Odry rozpoczęto 16 kwietnia. Do 20 
kwiet.nia jednostki pierwszego rzutu armii pomyś
nie sforsowały Odrę oraz jej odnogę - Starą 

Odrę, zlamaly opór- nieprzyjaciela na tych 1·ubie
żach i 1J1"Zeszły do pościgtL. W ciągu 21 i 22 kwiet
nia przelamano dorażnie zo·rganizowaną obronę na 
linii Kothen-Neu-Gersdorf-Krilge i osiągnięto 

rubież kanału Hohenzollernów. W dniach następ
nych wykorzystując powodzenie sąsiadów, jed
nostki armii forsowały ten kanal i w dniu 24 kwiet
nia osiągnęły 1·ubież: Kremmen, Flatow, Bo1·nicke, 
Paaren, Nauen, gdzie zajęły obronę z zadaniem 
osłony jednostek radzieckich . okrążających Berlin. 
25 kwiet;nia nieprzyjaciel usiłując przełamać obro
nę annii sfo7·sowal kanał Ruppiner i uchwycił nie
wielki przyczółek, ktÓTy w wyniku kilkudniowych 
uporczywych walk zlikwidowano. Na zajmowanych 
1·ubieżach jednostki armii pozostawały w obronie 
do 27 kwietnia, a nawet częścią sil do 30 kwiet
nia. 

W tym czasie wojska f1"0ntów: l Białoruskiego 

i l Ukraińskiego przystąpiły do likwidacji ok7·ą·

żonego zgrupowania berlińskiego. Walki na uli
cach Berlina rozpoczęły się 21 kwietnia i trwały 

do 2 maja 1945 r. W walkach tych braly również 
udzial jednostki W oj ska Folskiego: l dywizja pie
choty, 2 brygada artylerii haubic, l brygada moź
dzie7·zy i 6 batalion saperów. Po kapitulacji Ber
lina .iednostki te wróciły pod rozkazy dowódcy 
armii. 

27 kwietnia część sil armii p1·zeszla ponownie do 
natarcia z zadaniem osiągnięcia rubieży rzeki Ła
by. Do 30 kwietnia trwaly walki o sforsowanie ka
nału Havelli.indisches Grosser Haupt_kanall, po 
czym. jednostki armii - w dniu 2 maja - do
tarly do rzeki Havel. 3 maja rzekę s.fo7"Sowano 
i następnego dnia jednostki 4 i 6 dywizji piechoty 
jako pierwsze osiągnęły Łabę . Do 5 maja trwały 
jeszcze walki o zdobycie m. Klietz. Po zdobyciu 
tej miejscowości przez 4 dywizję piechoty, brzeg 
Łaby w pasie nata1·cia armii był całkowicie oczysz
czony z wojsk nieprzyjaciela. W międzyczasie jed
nostki d1·ugiego rzutu armii likwidowały próby 
przeda1·cia się na zachód mzbitych w rejonie Ber
lina oddziałów niemieckich) liczących w niektó
rych wypadkach po kilka t.ysięcy żołnierzy . 

6 maja 1945 r. l armia WP przekazała oddzia
łom mdzieckhn swój pas obmny wzdłuż rzeki Ła
by i przemaszemwala do rejonu W andlietz na pól
noc od Berlina, gdzi.e ?astalo ją zakończenie wojny. 

W akTesie gdy l armia WP toczyła walki w ope
mcji be1·lińskiej, do działa1l. bojowych calością sil 
wkmczyła 2 annia WP w składzie wojsk l Fmntu 
Ukraińskiego . 

4 kwietnia annia otrzynwła mzkaz od dowódr.:y 
frontu dokonania marszu z rejonu Trzebnicy do 
1"e.ionu Zagań-Pie1'1.sk z zadaniem zlu.zowania 
wojsk 13 armii radzieckiej pozostajq.cej w obmnie 
na rubieży rzeki Nysa . Zluzowanie jednostek ra
dzieckich i zajęcie obrony nastąpiło 11 kwietnia, 
po czym nastąpiły przygat.awania do mających na
stąpić działań zaczepnych. Armia otrzymała bo
wiem zadanie przerwania obrony przeciwnika na 
całej sze1"0kości. swego odcinka frontu i kontynu-
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owa.nia natarcia we współdziałaniu z sąsiadam.i 

w ogólnym kierunku na Drezno, którego zdobycie 
przewidywano na 10-12 dzień operacji. 

15 kwietnia 1945 r . 9 dywizja piechoty przepro
wadziła rozpoznanie walką. 16 kwietnia rozpoczęto 
przygotowanie art.yleryjskie natarcia, po czym jed
nostki pierwszego rzutu armii (8 i 9 dywizje pie
choty) rozpoczęły forsowanie Nysy. Po pierwszym 
dniu walk uchwycono przyczółki na lewym brzegu 
rzeki, a następnie zdobyto m. Rotenbtu·g. 

Walki o przerwanie ob~ony nieprzyjaciela trwały 
do 19 kwietnia. W tym okresie . jednostki armii 
zdobyly sze1·eg miejscowości i posunęły się znacz
nie w głąb obrony przeciwnika. 19 kwietnia nie
przyjaciel dysponujący dużą ilością broni pancer
nej rozpoczął silne p1·zeciwuderzenie na lewe 
skrzydla nacierających wojsk, zmierzając do roz
cięcia i okrążenia walczących wojsk armii, a . t.ym 
samym załamania natarcia. Ciężkie walki o za
trzymanie kontratakujących wojsk nieprzyjaciela 
toczyły 10 dywizja piechoty, 16 brygada pancerna 
i 14 b1·ygad.a przeciwpancerna. Kontmtaki wojsk 
nieprzyjaciela, których t1·zon stanowiZa dywizja 
pancerna "Hennan Goering" mial.y na celu Z{ljęcie 
Budziszyna - zdobytego uprzednio przez jednostki 
armii oraz rozcięcia wojsk na dwie części. Dowód
ca Frontu ob1·onę .Budziszyna powie1·zyl 7 korpuso
wi pance1·nemu i 254 dywizji piechoty 52 m·mii ra
dzieckiej, które to jednostki czasowo podporząd
kowano dowództwu m·mii. Budziszyn tLdalo się 

p1·zeciwnikowi zdobyć w dniu 24 kwietnia, nie 
udalo mu się natomiast mzbić nacierających wojsk 
armii i całkowicie załamać natarcia, które nadal 
kont.yntwwano. 

Jednostki 2 annii WP ot1·zymaly jed.ynie zada
nie zmiany kierunków natarcia w celu zlikwido
wania wojsk nieprzyjaciela, ktÓTe wdarly się 

w szyki wojsk armii. Mimo wysi!4;(J11 
tych wojsk zlikwidować, przeciwnik w dalszym 
ciągu za cenę dużych strat osiągnął sukcesy, na
ciemjąc w kierunku północnym. Walki tego cha
rakte7"U trwały do 27 kwietnia. Wojskom armii 
udal.o się w tym czasie załamać kont.ratak nie
przyjaciela, sytuacja zmusila je jednak do przejś

cia do obrony. 9 dywizja piechoty, która znalazła 
się przejściowo w okrążeniu, otrzymała zadanie 
p1·zebicia si? do swoich wojsk, co ułatwić jej mialy 
dziulania l ko1·pusu pancernego. W wyniku cięż

kich walk 9 dywizji piechoty udalo się wyjść 

z ok7-ążenia w dniu 28 kwietnia. W ciągu następ

nych dni wojska armii pozostawały w obronie, 
9 dywizja piechoty w drugiej lini.i obrony jako 
rezerwa dowódcy armii. 5 i 6 maja poszczególne 
dywizje armii rozpoczęły przegrupowanie dla prze
prowadzenia dalszych działań zaczepnych. 

7 maja 1945 r. 9, 5, 8 i 7 dywizje piechoty roz
poczęły natarcie i pościg za ustępującymi wojska
mi przeciwnika z l O dywizją piechoty w drugim 
rzt~cie . Natarcie rozwijało s·ię w ogólnym kierunku 
na Pirnę. w celu osiągnięcia rubieży rz. Łaby, co 
nastąpiło 8 maja. Tego dnia nastąpiła ogólna 
kapitulac.ia wojsk nie-mieckich, jednakże wojska 
p1·zeciwnika znajdujące się przed frontem armii 
nie podporządkowały się warunkom kapitulacji 



i w dalszym. ciągu stawia~y opm·. Na skutek tego 
dowódca P7'0ntu 7'ozkazaL w daLszym ciągu kon
ty-nuować pościg w ogó~nym kieTunku na Midnik
Pmgę Czeską. Pościg ten tTwal do 10 maja, kiedy 
to na 1·ozkaz dowódcy FTontu zap1·zestano da~szych 
dzia~ań woj~nnych. 

11 maja 1945 7'. p1·zednie oddziaŁy 16 b1·ygady 
panceTnej dota1·Ly do pólnocnych p1·zedmieść Pmgi 
Czeskiej, gdzie zakończyŁ się szlak bojowy 2 annii 
WP. Po zakończeniu dziaŁań wojennych jea:nostki 
annii powTócily do k-rajt~, dowództwo aTmii 1'0Z
lokowano w Poznaniu. Zwycięskie zakończenie 

wojny z Niemcami postawiŁo pTzed Woj'skiem Po~
skim nowe i Tóżno7'0dne zadania. Do najpilniej
szego z nich należaŁo odpowiednie zabezpiecze
nie nowych gmnic pmistwa. W tym ceLu już 17 
maja 1945 7'. 2 annia WP wyszla spod opemcyj
nego podporządkowanie~ l Frontowi Ulemińskiemu 
i na. podstawie Tozkazu Naczelnego Dowództwa 
WP, po wŁączeniu w jej sklad 10, 11 i 12 dywizji 
piechot.y obsadziła zachodnie gmn'ice państwa'''. 

Nie mniej pilne i t1·udne zadanie stanowi~a ko
nieczność ukrócenia dziaŁalności band dywe1·syj
nych - za·równo ulemińskich jak i 7'0dzimych -
gmsujących na wschodzie i poludniu Polski. W tym 
ceLu Naczelny Dowódca WP wy.dzieli~ ze skŁadu 
l annii WP l i 3 dywizję piechoty, zaś ze skladu 
2 aTmii WP - 9 dywizję piechoty i skie1·owal te 
jednostki po wzmocn-ieniu ich jednostkami pan
ceTnymi do wa~ki z bandami. 

29 cze1·wca l annia WP wycofana zosta~a ze 
skladu wojsk okupacyjnych w Niemczech, gdzie 
podlegala l Frontowi Bialm·uskiemu i pTzeszla 
pod 1'0Zkazy Naczelnego Dowództwa WP, któTe 
skie1'Dwalo ją wmz z wŁączonymi w jej sk!ad 8, 

10 i 13 dywizjeoni piechoty d~a obsadzenia gnt
nicy po~sko-czechoslowackiej **. 
Równol.eg~e z Tealizacją tych zadań pTzystąpiono 

do rem·ganizacji wojska na stopę pokojową. Dzia
Łalność w ty1n kieTunku zapoczątkowa~ 7'0zkaz 
NDWP nT 0208/o?·g. z dnia 22 sieTpnia 1945 T., na 
podstawie któ1·ego cale teTytoTium Po~ski podzie
lone zostaŁo na siedem okTęgów wojskowych. Do
wudzt.wa l i 2 annii zostaly rozfonnowane, a w ich 
mie.isce utwoTzbne zost:a~y okTęgi wojskowe: Ś~ą
ski i Poznm'iski ***. W ślad za tym nastąpi~a re
OTganizacja szeregu jednostek omz likwidacja częś
ci z nich. Sztab Glówny WP i szeTeg utwm·zonych 
instytucji centm~nych wojska w dniu l w1·ześnia 

pn:eniesione zostaly z W~och do centnm~ Wa1·sza
wy, sfonnowane zostaly W oj ska OchTony Pognt
nicza. 

Obok dziala~ności związanej z Teo1·ganizacją 

wojska, /.ikwidacją pozostalości wojny na teTyto
Tium pwistwa (TOZ1ninowanie, usuwanie umocnień 
'itp.) do końca 1945 T. jednostki wojskowe wyko
nywaZy szeTeg szynności nie wchodzących w za
k1·es swych zadań. PTzeprowadzono , mianowicie 
tzw. "akcję żniwną" na nieobsadzonych jeszcze 
pTzez ludność cywilną pólnocnych i zachodnich 
obszw·ach Polski, zasiewa.no odlogi, oTganizowano 
wladze administmcyjne na nowo odzyskanych ob
sza1·ach i wTeszcie czynnie uczestniczono w puL
each nad zasiedlaniem Ziem Zachodnich, po 
up1·zednim wysiedleni-u. z tych te1·enów ludności 

niemieckiej. 
Wykonanie tych wszyst.kich pmc stwoTzyLo wa

Tunki do znacznej 1·edukcji wojsk i pTzystąpienie 

do planowego szkolenia wojska w wanmkach po
kojowych. 

II. DZIEJE ZESPOŁOW AKT 

Omówienie dziejów akt zespołów ludowego Woj
ska Folskiego wytu;oTzonych w ok1·esie minione.? 
wojny jest konieczne, gdyż pozwoli na lepsze Z1'0-
zumienie zagadnień związanych z ich obecnym 
stanem, jak też uzasadni metody stosowane p1·;;;y 
ich po1·ządkowaniu w Centmlnym A1·chiwum 
Wojskowym. Należy się tu zast.1·zec, że wiadomości 
o paTtia.ch akt, któTe zaginęŁy bądź w czasie dzia
lań wojennych, bądź też w czasie nim dotw·Ly one 
do magazynów CAW - są znikome, to też omó
wienie dziejów akt ogmniczy się, z konieczności, 

do akt dotąd szczęśliwie zachowanych. 
W czasie wojny, w latach 1943-1945 większość 

akt wytwarzanych przez wojsko zawieTala ma
teTiaLy stanowiące tajemnicę wojskową. Zgodnie 

· z obowiązującymi pTzepisami akta zabezpieczone 
w skrzyniach żelaznych lub obitych blachą pTze
chowywano w sztabach związków taktycznych 
i jednostek wojskowych i dzieliły one ich losy 
odbywając dalekie ma1·sze na Tóżnych środkach 
Lokomocji. Tak przechowywane akta ponosiły stra
ty już w pierwszym roku istnienia wojska. W cza-

* CA W, Szt. Gł., t. l , s. 167-169. 
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sie bitwy pod Lenino splonąl np. samochód szta
bowy l dywizji piechoty wmz z p1·zewożonymi 
w nim dokumentami, p1·zy Tatowaniu któ1·ych po
niósŁ śmieTć żołnieTz tej dywizji, Aniela KTzywoń. 

W początkach 1944 1·., z uwagi na to, że akta woj
skowe prowadzone byly systemem Tocznym w jed
nostkach zna~azla się pierwsza paTtia akt zgn~po
wanych w teczkach j-uż zak01iczonych i nie uży
wanych w zasadzie do pmc bieżących. StanowiZy 
one balast, którego kie7'0wnicy kancelm·ii musieli 
st1·zec, wożąc go z sobą. Ist.nialo p1·zy tym za
wsze potencjalne niebezpieczeństwo dostania się 

tych akt w Tęce wTOga lub osób niepowolanych, 
co w akTesie wojny gTozilo nieoblic.zalnymi kon
sekwencjami. Z tego wzg~ędu już w początkach 
1944 T. dowództwo l KPSZ w ZSRR zadecydowalo, 
aby akta zbędne do b·ieżącej pmcy, a posiadające 
waTtość histo1·yczną p1·zekazać do archiw-um Związ
ku Pat.riotów Polskich w Moskwie . Polecenie wy
konano, część akt dowództwa koTpusu i podległych 

** CA W, Szt. Gł., t. 36, s . . 286-289. 8 i 10- DP zostały 
jednocześnie wycofane ze składu 2 armii WP. 

*** CA W , Szt. Gł. , t. 62, s. 377-379. 



mu jednostek p1·zet1'Wala w tym archiwum szczęś-; 
liwie okres wojny, po czym poprzez attache woj
skowego w Moskwie pow1·óciły do kraju. 

Podobnie próbowano rozwiązać zagadnienie 
w dowództwie l armii WP, 16 lutego 1945 1·. sztab 
annii wydal zarządzenie n1· 047 /KG na podstawie 
ktÓ1'ego wszelkie akt.a wytworzone p1·zez dowódz
two w"mii w 1944 r. - zbędne do pracy bieżącej 
zgromadzono w kwatennist1·zostwie w ceLu p?·ze
kazania ich oddziałowi histo1·ycz1w-w·chiwalnemu 
LKO w m . Buzuluk na terytorium Związku Ra
dzieckiego. U stal01w, że za1·ządzenie to raczej nie 
zostało wykonane, gdyż partie akt p1·zeznaczone do 
wysyl.ki clo tegoż archiwum zachowały się w zbio
mch Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawni
czego, dokąd p1·zekazane zostały już po zakończe
niu wojny. 

Niemniej jednak, pewne partie akt .1ednostek lu
dowego WP p1·zekazano archiwom radzieckim. Do
tyczy to p1·zede wszyst.kim akt jednostek lo-tni
czych, w któ1·ych w akTesie wojny przeważali ofi
ce1'Dwie Tad.zieccy. PrzesyŁali oni zarchiwa!.izowa
ne akta w ten sam sposób, jak to czynili będąc 

w jed·nostkach mdzieckich. W aktach 3 dywizji 
Lotnictwa myśliwskiego znaleziono p1'0tokóly prze
kazania akt a1·chiwom w Związku Radzieckim. Na
leży przypuszczać. - na pod§t.a.wie luk w materiale 
aktowym,, - że i w pozostałych jednostkach lot
nictwa postępowano podobnie. 

Dalsze ubytki akt nastąpiły bezpośreclnio w cza
sie dziaŁań wojennych w 1944 i 1945 r. w związ-' 

ku z którymi szczególnie ucie1·pialy ak~a dowódz
twa i .1ednost.ek 2 annii WP co bylo spowodowane 
tynt, że szereg jednostek a·rm.ii znalazło się 

w ok1·ążeniu lub byly nim bezpośrednio zagrożone. 
Wskazują na to 1'elac,1e uczestników walk w sze?·e
gach 2 armii WP zawiera.1ące wiele wzmianek 
o niszczeniu akt w czasie okrążenia bądź ukry
waniu ich przez zakopanie. Świadczy o tym po
nadto s~an zachowania wie/.u. zespolów, w których 
brak akt wlaśnie z tych okresów, kiedy .1ednostki 
toczyły ciężkie boje z nieprzyjacielem. 

Liczba wyprodukowanych akt przez poszczegól
ne jednostki zmniejszała się także na skutek bm
kowania, przep1'0wad.zanego bt~zpośrednio w jed
nostkach, jeszcze w czasie działań wojennych lub 
wkrótce po ich zakończeniu. W większości przy
paelków niszczono akta o znikomej wm·tości hi
storycznej lub nie posiadające jej wcale. W nie
kt;órych jednak jednostkach ulegały niszczeniu 
także partie akt waTtościowych, np. meLdunki ope
mcyjne, 1'0Zkazy itp. co wynikalo z niskich kwali.
. fil.:acji personelu, dokonującego bm kowania. In
Jonnują o tym, protokóły b1·a.kowania, zachowane 
w aktach. Tak wlaśnie zniszczono wm·tościowe pa?·
tie akt w dowództwie l annii WP, l ko1·p<•sie 
pa nceTnym i innych jednost.kac h. Nie należy jed
nak przeceniać strat, jakie nastąpiły w zasobie 
aktowym .. Olln·zymia większo.~ć akt za.chowa~a się. 

Ich g1'0madzenie dla celów historycznych bylo za
).econe już w czasie działań wojennych. Wla.kLwe 
g1·o madzenie i scalanie akt nastąpiło jednak już 

po wojnie. 
Zapoczątkowało je zm·ządzenie organizacyjne 

Szefa Sztabu Generalnego WP pod nazwą: 

"Instntkcja o porządku i prawidłach prze
Jwzywania archiwalnych dokumentów do ATchi
wum WP". Wspomniane zaTządzenie ustalało, że 

ma nastąpić podział akt o charakterze bojowo
organizacyjnym, które powinny być przekazywane 
do archiwum zo1·ganizowanego pTzy Biw·ze Histo
?'ycznym Sztabu GeneTalnego o1·az na dokumenty 
o charakte1·ze administmcyjno-ewidencyjnym nie 
potTzebne clo pmc bieżących. Te ostatnie doku
menty; zgodnie z za1·ządzeniem, mialy naplywać 
do Centmlnego A1·chiwum Wojskowego, istnieją
cego od lcońca 1945 r.,. w Oliwie kolo Gdańska. 

G1'0madzenie akt pastępowala .1edna.k bardzo 
opm·nie. Dotyczylo to zarówno akt o chamkte1·ze 
opemcyjnym, ponieważ poszczegól.ne jednostki 
chcialy je zatrzymać u siebie jako pamiątki świad
czące o ich udziale w działaniach wojennych, jak 
też akt; o chamkteTze a.clministmcyjno-ewidencyj
nym., ponieważ przekazywanie tych akt pociąga

lo za sobą pewne klopoty, np. szycie teczek akt, 
nume1·acja st1'Dn oraz pTzewóz do archiwum. Na.j
ba.nlziej niechętnie przekazywano dzienniki dzia
Łań bojowych omz k?'Oniki, zwlaszcza te, które 
byly uzupełnione licznymi zdjęciami fotogmficz
nym.i. 

Wymienione p7'Zyczyny spmwily, że gromadzenie 
akt przewlekało się. Tymczasem mat;erialy o cha
TakteTze operacyjnym były potrzebne do pmc 
Wojskowego Biura Hist01·ycznego, które przystą
piło do opracowania dziejów ludowego W oj ska 
Folskiego w okresie minione.? wo,1ny. Okoliczności 
~e spowodowały, że szef WBH skie1'0wal o'fice1·ów 
do poszczególnych ,jednostek wojskowych,· któr:zy 
dokonywali na miejscu podziału akt na uprzednio 
wymienione dwie grupy, zabiemjąc akta o cha
rakte?·ze opemcyjno-oTganizacyjnym do pod?·ęcz

nego aTchwium WBH. W ten sposób w archiwum 
tym zgTomadzono okola 5000 teczek akt, wytwo
rzonych w kancelariach kilkuset jednostek woj
skowych, 1'0zbite zostaly jednocześnie zespoly akt, 
pie1:wotnie znajdujące się w komplecie w jednym 
mie.iscu. 

Dalsze Tozbicie zespołów na części spowodowane 
było reoTganizacją wojska. Częst.o bowiem z po
szczególnych wydzialó-w sztabu jednej jednostki' 
powstawalo kilka. sztabó.w nowych jednostek, każ
dy zaś z wydzialów gromadzil u siebie wytwo
?'Zone uprzednio akta. W ten sposób, do 1951 r. 
akta lm~owego W ojslw Polslciego z okresu wojny
m zp1'0szone na terenie calej Polski - znajdowaZy 
się częściowo w archiwum WBH. cześciowo w slda
dnicach akt okręgów wojskowych: część z nich 
natomiast. przechowywały poszczególne jednostki . 
T stn'iejące w O/iwie Centralne ATchiwum W o.isko
we także posiaclalo niewielką ilość tych akt. 

Stan taki un-iemożliwiaŁ pTzep1·owadzenie jakich
kol·wiek bm·dziej szczegółowych badań nad hi
sto?·ią minionej wojny, czy też wykm·zystanie ich 
d 1a celów praktycznych. 

* Centralne Archiwum Wojskowe zorganizowane 
w 1945 r. w Oliwie zajmowało się głównie aktami 
wojskowymi okresu międzywojennego, zgromadzony
mi "" tej miejscowości przez okupanta. Aktami ludo
wego Wojska Folskiego z okresu wojny archiwum 
w zasadzie nie interesowało się. 
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DopieTo zlokalizowanie Cent?·alnego A1·chiwum 
Wojskowego w WaTszawie, co nostąpilu 5 stycz
nia 19.51 T. o1·az pTzyznanie temuż aTchiwum 
np1·awnie1'l- jedynego posiadacza akt wytwo1·zonych 
w czasie II Wojny $wiatowe.1 pTzez ludowe W oj
ska Polskie umożliwilu podjęcie pm.c nad scale
niem tych akt w .1ed.nym, miejscv. 16 czeTwca 

1951 1·. ttkazal się mzkaz nT 30 Minist".m Obmny 
Na·rod.owej polecający p1·zekazywanie wszelkich 
akt wojskowych z ok1·esu wo.1ny do CAW. W wy
niku akcji gTomaclzenia zapoczątkowanej tym 
·rozkazem, do Centm.lnego A Tchiwum. ·wojskowego 
nap/ynęlo do 1956 1·. przeszlo 40 tysięcy teczek akt, 
gdzie :zosialy one n astępnie upo1·ządlcowane. 

III. CHARAKTERYSTYKA AR CHIWALNA ZESPOŁOW AKT 

Publikowa·ny inwentw·z akt ludowego W oj ska 
Polskiego z akTesu wojny tzn. z lat, 1943-1945 
obejmuje 330 zespołów. Pojęciem. zespól w odnie
siemu do akt ludowego VVojska Polskiego okTeślo
no akta wytwo1·zone p·1'zez ins tytucje , jednostki 
1 zaklady wo.1s1wwe posiadające samodzielny cha
Takte1·, co objawiaŁo się w posiadanitt pTzez te fo1·
macje samodzi.elnego etatv, santadzielnej pozycji 
w lmdżecie państwowym, wlasnej pieczątki sluż

bowe:i oTaz wl.asne.1 lwncelm·ii. 

G1·anice chTonologiczne zinwentm·yzowanych ze
spol.ów są nadzwyczaj ZTóżnicowane. W odniesie
nitt do początkowych dat zespolów ZTóżnicowanie 
to jest wy·nikiem stopniowego Tozwo.1u oTganiza
cyjnego wojska, if-tÓTego pieTwsze instytucje, jed
nostki i za klady tttwo1·zone zostaly .1uż w maju 
1943 T. , a następne byly .fonnowane w latach 
1944-1945. Z zespolów alei wytwo1'Zonych pTzez 
fonnacje utwoTzone w 1945 T. mnieszczano w in
wentaTZtt .1ed.nak tylko akta tych instyt.ucji, jed
nostek i zakładów wo.1skowych. które bml.y udziai 
w działaniach bojowych. 

Końcowe gm.nice chTonol.ogiczne poszczególnych 
zespolów Tównież nie są jednolite. W zespolach 
wytwoTzonych pTzez instytucje, jednostki i zakŁa

dy wojskowe 1·oz:Fonnowane w 1944 T., albo na 
przelamie lat. 1945 ·i 1946 w czasie pTzejścia sil 
zbmjnych na stopę pokpjową, g-ranice te m.ają cha
TakteT natu7'Ctlny. Odnoszą się one bowiem do ze
społów, ktÓTe ze względu na ostateczną i calko
witq likwidację .fm·nwcji wojskowej, któm je wy
twm·zala nie IWTastaly pod względem ilościowym 

w zwią2-ku z czym ot1·zy1naly miano zespolów 
.. za.mknięt.ych" . W odniesieniu do innych zespolów 
akt, np. do akt wytwm·zonych p1·zez dowództwo 
b1'ygady, a potem dywizji kawaleTii omz jedno
ste le podległych uczyniono wyjątek i za kolteową 

datę zespolu PTZY.1ę to dzie?'t. 27 stycznia 1947 T. Tak 
z·naczne wykToczenie poza gTan-icq 1945 r. w in
wentann akt z okrestt wojny wyniklo stąd, że nie 
byto 1·zeczą uzasad.nionq dokonywanie sztucznego 
podzialt~ zespoLów w oparcitt jedynie o k1·yteTia 
.fonnalne. W oddzielonych sztucznie częściach ze
spolów niejednok1·otnie pozostawałyby cl1·obne ilo- · 
ści akt z 1946 T. nie posiadające w odeTwanitt żad
nej wa1·t.ości . 

Podzial większości zespolów akt wytwm·zonych 
przez instytucje, jednostki i. zaklady wojskowe 
clzial.ające jeszcze p·zez szereg ~at po zakończeniu 
wo:iny byl natomiast. uzasadniony, ponieważ TO

kowa l, że w mnsie akt wytwo1·zonych przez te 
fo rma.c.ie nie zaginą na,iba.TClzie.i wa1·tościowe ma-

- 13 

tericdy,. mate1·ialy z ok?'estt wojny. Poclzial ten byl 
też pożądany z uwagi na konieczność uporządko

wania akt; ludowego W oj ska Folskiego i udostęp

nienia ich badaczom w zwm·te:i . gntpie stanowią

cej pewną zamkniętą calość odnoszącą się wylącz

nie do clzialmi wo.1ennych. Jak0 gmnicę końcową 
dla sztttcznie podzielonych zespołów wybmno clzie·r7 
31 gntdnia 1945 r., co nostąpilu w związkt~ z rocz
nym systemem p1·owadzenia akt· w teczkach. Kon
sekwe nc.1ą tego systemu. bylo to, że akta wytwa-
1·zane przez instyincje i jednostki wojskowe· zorga
nizow ane po Tozfonnowanitt częscl pop1·zednio 
istniejących .formacji, byly wkładane nadal do te
czek zo lożonych przez te fonnacje. Wspmnniane 
p1·zejonnowanie, nastąpi/.o jako z jawisko masowe 
we wrześniu i paźclzienLilw 1945 1·., w związku 
z p1 ·ze.1ścien1- wojska na stopę pokojową . Przed
stawione okoliczności sprawiły, że w poszczegól
nych teczkach akt założonych 1n·zez .fonnac.1e woj
skowe uczestniczące w cizialaniach wo.1ennych, zna
lazly s-ię pewn e pa1·tie mateTialów wytworzonych 
,1ttz pTzez jednostki wojskowe zo1·gcmizowane po 
wojnie w miejsce wymie nionych fonnacji. Przy
jęcie daty końcowej mlcn kalendc~1·zowego jako ela
ty kmiczącej także teczki akt, byŁo więc bm·dziej 
uzasadnione niż pntcie teczek w celtt wydoby
cia z nich mate1·ialów jednostek utworzonych na 
jesieni 1945 r. Przyz1wć należy, że podzial ten, za
stosowany wobec' znaczne.? ilości. zespo ł ów jest po
działem sztucznym . .Jednocześnie należy wyjaśnić, 
że zespoly akt., w stosunku do k tórych zastal on 
zastosowany zaslugują na miano zespolów otwa?'
tych, .1akkolwiek nie planu.1e się w p1·zyszlości lą
cze?J.ia obu 7'0Zdzielonych części zespolów . 
Końcowe daty ch1·onologiczne poszczególnych ze

spolów podano w k1·ótkich wstępach pop7·zedza
jących inwentaTze poszczególnych zespolów akt, 
któ1·e to wstępy zm .. viem.1ą ponadt.o pelną nazwę 

zespolów jak też określenie czy jest to zespól zam
knięty czy też otwm·ty. Wstępy te zawiemją po
nadt.o k1·ótkie in.fo?·macje o 7'0Zmiamch poszcze
gólnych zespołów oTaZ ich pTocentowym stanie za
chowania . 
Niezbędnego WYJasmenia wymagają ponadto 

używane w wymienionych wstępach następujące 

tenniny: zespól " pTosty", zespól "zlożony", "g1·upa 
zespolów". Zespoly pmste w odniesieniu do akt lu
dowego Wojska Polskiego z akTesu wojny, są wy
twoTem mniejszych jednostek i zakladów wojsko
wyc~t. Należy do nich zaliczyć jednostki wchodzą
ce w sklad związków taktycznych omz samodziel
ne jednostki wojskowe np. samodzielne kompanie 
łączności, samodzielne jednostki inżynieTyjne itp. 



Akta natomiast Sztabu Głównego WP, dowództw 
l i 2 armii WP, dowództw ko1·pusów, dywizji i bry
gad wytworzone przez kiLka kancelarii działają

cych w ramach tych dowództw, stanowią zespoly 
zlożone. Pojęcie grupa zespołów odnosi się wresz_cie 
do akt wytworzonych przez związki taktyczne 
i obejmuje akta dowództwa danego związku oraz 
akta jednostek podległych. Istnieje dążenie, aby 
z uwagi na bardzo ścisle powiązanie zespolu akt 
dowództ.wa związku taktycznego z zespołami akt 
jednostek podległych wchodzących w skład tego 
związku poszczególnym g1·upom akt nadawać mia
no macierzystych.*. 

Akta ludowego Wojska Polskiego z ok1·esu II 
Wojny $ wiatowej zostaly wytworzone przez kan
celarie działające zgodnie z zasadami stosowanymi 
w kancelarii rosyjskiej. Instrukcją, która omawia 
szczegółowo te zasady jest. rozkaz Ludowego Ko
mism·za Obrony Związku Radzieckiego nr 0150 z 4 
września 1939 r. W aktach ludowego Wojska Pol
skiego z okresu wojny nie znaleziono zarządzenia 
wp1·owadzającego w życie zasady tej instrukcji, na
potkano jednak szereg wzmianek stwierdzających, 

że kancelm·ie byly p1'Dwadzone zgodnie z jej za
łożeniami.** 

Wspomniana instrukcja omawia zasady funkcjo
nowania kancelarii tajnej, a za takie byly w cza
sie wojny uważane wszystkie kancelarie w jedno-
stkach i instyt.ucjach wojskowych. · 

Ko1·espondencja napływająca do instytucji i jed
nostek wojskowych była przyjmowana tylko przez 
kancelarie danych jednostek i instytucji, a w wy
padku gdy kancela1·ia była nieczynna p1·zez ofice
rów dyżurnych. 

Kancelarie dowództw i jednostek podleg~ych 

prowadziły dwa rodzaje dzienn-ików: jeden dla no
towania korespondencji wpływającej, drugi dla 
pism wysyłanych. Pismo wpływające do kancela
rii stentplowano prostokątną pieczątką wplywu, na 
której widniała pelna nazwa jednostki ot?·zymują
cej pismo oraz stawo "wpłynęło", a także rubryka 
przeznaczana na umieszczenie daty wplywu oraz 
kolejnego numeru nadanego wpływającemu doku
mentowi. Jednocześnie we wspomnianym dzienni
ku notowano tenże nume1· pisma, wystawcę pisma, 
spmwę której pismo dotyczyło oraz datę jego 
wpływu. Następnie kancelista kie1'0wal· nadesłane 
pismo do kompetentne.i komórki w danej jedno
stce, jeżeli byla ona wymieniona w adresie, albo 
do dowódcy jednostki, jeżeli moment ten byl 
w adresie pominięty. Opakowanie korespondencji 
palono. Pisma. wysyłane notowane w dzienniku 
dla korespondencji wysyłanej i doręczano po sta
rannym zapakowaniu za pośrednictwem poczty po
lowej albo specjalnych kurierów. Kopie pism wy
syłanych zaopatrywano w numer zgodny z nume
rem pisma wysylanego, zanotowanym w dzienni
ku korespondencji pozostawiono na p1·zechowanie 
w kancelarii, a brudnopis niszczono komisyjnie. 

Zasady przesyłania pism do adresatów byly uza-

* Nazwę tę uzgodniono z prof. K. Konarskim. 

** CA W, l BISap. , ·t. 174, s. 18. 

leżnione od instancji. Jeżeli np. wysyłano rozkaz 
do sze1·egu jednostek podległych, to otrzymywały 
one uwierzytelnioną kopię, a podpisany przez wy
stawcę oryginał pozostawał w jego kancelarii. Je
żeli natomiast wysyłano szereg pism do instancji 
wyższego szczebla niż wystawca to ot1·zymywaly 
one szereg podpisanych oryginałów, a w kancelari-i 
wystawcy pozostawała uwi.erzytelniona kopia. 
Formula uwierzytelniająca kopię, podpisana przez 
kie1'Dwnika kancelarii brzmiała: "za zgodność'' . 

Oryginały podpisywal dowódca jednostki i szef 
jej sztabu. 

W miaTę działalności jednostki wojskowej nara
stal stopniowo zasób dokumentów w jej kancelm·ii, 
czyli jak już wspomniano narastał zespól akt danej 
jednostki. Zespól ten stanowiły pisma przysłane 

do danej jednostki, kopie pism wysyłanych do 
wyższy_ch instancji oraz po jednym oryginale pism, 
których kopie wysłano do jednostek podległych. 

Omawiany zasób dokumentów byl w kancelarii 
przechowywany w specjalnie przygotowanych tecz
kach km·t.onowych lub tektU?·owych. W poszczegól
nych teczkach gromadzono dokumenty dotyczące 

tylko jednego 1'0dzaju zagadnień lub zagadnień po
k?·ewnych. Jeżeli np. teczka byla p1·zeznaczona dla 
koTespondencji dotyczącej zaopatrzenia jednoStki 
w żywność to rozkazy i korespondencję w spm
wach szkolenia bojowego należało już kierować do 
innej teczki. Na początku każdego Toku kancelista 
opierając się na przewidywaniach wynikających 

z jego doświadczenia Ómz kompetencji danej jed- . 
nostki wojskowej pTzygotowywal pewną ilość pu
stych teczek, którym nadawal numer tzw. sygna
turę kancelaryjną, określał jakiego typu materiały 
mial.y być wkładane do poszczególnych teczek oraz 
sporządzał spis przygotowanych teczek. Przygat.a
wanie odpowiednich teczek bylo ułatwione dzięki 

temu, że istnial tzw. wykaz akt tzn. spis zagad
nień wchodzących w zakres zainteresowań wojska 
jako całości. Z wykazu tego kancelista mógl sobie 
wybmć kilkanaście lub kilkadziesiąt haseł odpo
wiadających zagadnieniom, które wchodziły w za
kres kompetencji danej jednostki wojskowej i dla 
tych zagadnień p1·zygotowywal teczki. W dzienni
Iw korespondencji kacelista mial notować, do któ-
1'ej teczki zostalo włożone dane pismo. 

Po· zakończeniu roku kalendaTzowego teczkę szy-
to, przesznurowywano szpagatem na grzbiecie 
i pieczętowano lakiem. Po przesznurowaniu i po 
numerowaniu kart lub stron, ilość ich notowano 
na końcu teczki i uwie1·zytelniano podpisem kie-
1'0Wnika kancelarii . Na początku teczki umieszcza
no ponadto tzw. opisy akt tj. wykazy dokumen
t.ów zawartych w danej teczce. 

Na okładkach teczek umieszczać miano pelną na
zwę danej jednostki wojskowej, tytuł teczki lub 
określenie jej zawartości, daty krańcowe, iloś~ 

stron omz notatkę o te1·minie przechowywania akt. 
Op1·ócz akt przechowywanych w km·tonowych 

teczkach istniały także księgi przeznaczone dla pro
wadzenia ewidencji stanu osobowego i środków 

zaopatrzenia oraz napływającej i wysyłanej ko
?'espondencji. 

Dokumenty przechowywano w skrzyniach drew
nianych lub metalowych, zamykanych na klódki 

•14-



i pLombowanych oraz st1·zeżonych ponadto p1·zez 
w a:rtowników. Stan akt w kancelaTii byl co jakiś 

czas kontTolowany przez specjalnie wyznaczone ko
misje. 

Omówione zasady pTowadzenia kancelm·ii byly 
jednak na ogpl 1·zadko stosowanym w pmktyce 
ideałem. Najba1·dziej pospolitym, a jednocześnie 

najbaTdziej dziś dokuczliwym uchybieniem bylo 
nieprzestTzeganie tematycznego uklo.du przygoto
wanych teczek. Napływającą i wysy/,aną koTespon
cl.encję wkładano do teczek w sposób p1·zypadko
wy, co spowodowało, że obecnie w teczkach obok 
mateTialów o chm·akteTze opem.cyjnym są akta 
personaLne, a także korespondencja w sprawach 
zaopatrzenia, w sp1·awach wykToczeń, nadużyć itd. 
Różnomdność zagadnie·ń zgntpowanych w jednej 
teczce powodowala tTudności p1·zy ·nadawaniu im. 
prawiellowych tytułów·. 'fTudność tę kanceliści omi
jali nadając teczkom ogólnikowe, nic nie mówią
ce tyt,uly jak np. " akta 1·óżne", "akta ogólne", 
" akta tajne" itp. Niedociągnięcia te mszczą się do 
chwili obecnej i utrudnia.1q należyte opnteowanie 
akt. 

Innym poważnym. uchybieniem bylo blędne okre
śl.anie tenninów przechowywania akt. Najważniej
szą waTtość p1·zypisywano często dokumentom. 
o cha1·akteTze finansowym, ponieważ nimi najbaT
dziej inteTesowaly się wszelkiego 1·odzaju kon1.isje 
tępiące nadużycia. Akta te kwalifikowano więc 

do wieczystego pTzechowania, a jednocześnie na 
teczkach zawie1·ających cenne m.atenaly histoTycz
ne dotyczące udzialtt jednostki w działaniach bo
jowych, umieszczano adnotację o dwu lub pięcio
letnim teTminie ich p1·zechowywania. GoTzej bylo 
jeszcze jeżeli kancelista w celn uniknięcia klopo
tów p1·zeznaczal te akta na zniszczenie. Wypadki 
tego mdzaju mialy niestety miejsce. Do mniejszych 
niedociągnięć naLeży zaliczyć niedbale opmcowa
nie okładki czyli tzw. kaTt,y tytttlowej danej tecz
ki, na któTej brak np. nazwy jednostki, ilości stron, 
c/at, często podawanych błędnie. Zbyt dużą wTesz
cie, .1est objętość teczek. To ostatnie uchybienie 
jest, dość częstym. zjawiskiem, mimo, że rozkaz 

nT 0150 wyrazme ok1·eśl.a, że g?"ubość teczek po
winna dochodzić najwyżej do 3 centymetTów. 

Fizyczny stan zachowania akt p1·zedstawia się 

niezbyt dobrze. Jest, to spowodowane stosowaniem 
papieTu zlej jakości. NieTzadko jako mate1·iaŁ piś

mienny używane byly Tóżnego 1·odzaju d1'1tki, ode
zwy i fonnulaTze, wyk01·zystywane na odw1·otnych 
nie zapisanych st,mnach. Dokumenty te niszczeją 

nie tylko w tmkcie ich wykorzystywania, ale tak
że na skutek samego upływu czasu. P1·oces niszcze
nia postępuje zwłaszcza szybko w ~tosunku do .akt 
wszytych w miękkie, kaTtonowe okładki. TrwaŁa 

int1·olig_atoTska opTawa teczek zastosowana w nie
któTych zespołach nie zabezpiecza także ctkt 
w większym stopniu, ponieważ w tmkcie jej przy
gotowywania stosowano nie zatntty klej, co sp1·a
wi(t, że akta ~e są obecnie netTażone na zniszczenie 
p·rzez Tabaki."' 

Fonadto tTeść niektóTych dokumentów jest już 
obecnie tTudna do ustalenia ze wzgl.ędu na zanik 
pisma. Zanik ten następuje zwłaszcza w dokumen
tach r-ękopiśmiennych, pTzygotowanych p1·zy po
mocy ołówka i nieodpowiedniego at,Tamentu, 
Ct w odniesieniu do dokumentów pTzygotowanych 
na maszynie na skutek użycia kalki zlega gattmku. 
Zanikiem pisma zagrożone są także dokumenty 
przygotowane na powielaczu. 

Z pnedstawionego stanu akt wypływają postu
laty co do ich zabezpieczenia. Post,ulaty te sq. stop
niowo Tealizowane zaTÓW1W w zakTesie nadawania 
ctkwm. właściwej opmwy jak też zabezpieczania 
ich tTeści za poś1·ednictwem mikmfilmu. Do chwili 
obecnej zmikmfiimowane zostały zespoły akt; do
wództwa l K01·pnsu Polskich SiL Zbmjnych 
w ZSRR omz dowództwa l armii WP. 

Zinwenta?"yzowane zespoly zostaly w czasie ich 
poTządkowania oczyszczone "' makulatw·y. Wy
bmkowaniu ulegly t;eczki zawiemjące dowody ka
sowe, dzienniki podawcze o1·az koTespondencję 

manipulacyjną . Wyjątek stanowią zespoly l DP, 
ktÓTych nie bmkowano, pozostawia.iąc przykła

dowo wszystkie akta wytworzone prze:<: jednostki 
tej dywizji. 

IV. ZAWARTOŚĆ ZESPOŁÓW AKT 

A k t a l u d o w e g o W o .i s k a P o l
s k i e g o, stanowią baTdzo bogaty zasób mate-
1·ia.l.ów zaTówno do dzieJÓw samegc wojska, jak 
też dla badmi z zakresu histoTii politycznej, a na
wet gospodaTczej i kultttTalnej naszego naTodu. 
NaJbaTdziej ob.fite i ce11ne mateTi.aly zawiemją ze
społy akt wytworzonych p1·zez Sztab Glówny WP 
oraz dowództwa wyższych szczebli, tj. l KoTpusu 
Poiskich Sil ZbTOjnych, l m·mii WP, 2 aTmii WP, _ 
dywizji i bTygad. WaTtościowe mateTialy znajdują 
się jednak także i w aktach wyt,woTzonych p1·zez 
pulki, samodzielne bataL-iony i samodzielne kompa
nie. Akta tych ostatnich zespołów zawiemją wiele 
materiałów o cha,TakteTze pierwiastkowym, przy 
pomocy których można niejednokTOtnie, chociaż 

z większym nakładem pmcy, u:zupe!nić luki w ze
społach akt dowództw. 
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.Z e s p ó l a k t S z t a b u G l ów n e g o WP."'* 
Zespól obejmu_je 421 teczek akt zgTupovxmych w 
dzialach odpowiadających stntktuTz~ organizacyjnej 
sztabu. Sztab Glówny WP wobec ścisZego podpo-
1·ządkowania. jednostek bojowych i tyłowych Wojs
ka Folskiego dowództwom l F1·ontn BialoTuskiego 
i l FTOntu Ukmi1iskiego, odgTywal pod względem 
oTganizacyjnym. bieTną TOI.ę. Ogumiczyla się ona je-

* CA W zapobiegało temu zjawisku przez stosowa
nie dezynsekcji. 

** Sztab Główny skladał się z oddziału operacyjne
go, oddziału organizacyjno-etatowego posiadającego 
wydziały; organizacyjno etatowy ewidencji, uzupeł
nień, kontroli służby wewnętrznej , dyslokacji, kance
larię i inspektorat octdziału topograficznego, oddziału 
wyszkolenia bojowego, oddziału administracyjno-gos
podarczego, wydziału finansowego, kancelarii głów
nej , adiutantury i komendy kwatery. 



dynie do rejest1•owania p1·zebiegu dzialań bojowych; 
co sprawilo, że w aktach sz tabu znajdziemy malo 
jego wlasnych mzkazów opemcyjnych i bojowych. 
Są tam natomiast materiały odzwie1·ciedłające 

p1·zebieg działań bojowych jednostek l i 2 A WP. 

Akta wymienionych w przypisie komórek za
wiemją biuletyny zwiadowcze l Frontu Bialo1·us
kiego, mzkazy operacyjne, komtmikaty opemcyjne 
oraz okresowe sprawozdania dowództ.w l i 2 ar
miJ WP z działań bojowych, meldunki opemcyjne 
dowództw poszczególnych rodzajów wojsk, meldtm
ki bojowe dowódców poszczególnych związków 
taktycznych, spmwozdania o udziale 1·odzajów 
wojsk w poszczególnych opemcjach, np. lotnictwa 
w opemcji be1·lińskiej omz meldunki o rozmino
waniu kraju.. Na podstawie tych materiałów Sztab 
Główny opracował zachowane w zespole komuni
katy operacyjne o działaniach calego wojska. Po
za tym w aktach oddziału operacyjnego gmma
dzono dzienniki dzialm'L bojowych i kroniki po
szczególnych jednostek i związków taktycznych. 
Ylat;e1·ialy dotyczące działań bojowych, znajdujące 
się w aktach Sztabu. Głównego, chociaż fragmenta
ryczne mogą zapewne być znaczną pomocą przy 
odtwarzaniu. przebiegu. wyda1·zeń, są jednak jak 
dot-ychczas wykorzystywane p1·zez historyków 
w sposób niedostateczny. 

Pod względem ilościowym przeważają w zespole 
1nat.erialy dotyczące organizacji wojska, one też 

mają największą wartość w zespole z uwagi na 
swoją treść. Materiały te stanowią perspektywicz
ne plany mzbudowy wojska w czasie wojny, a tak
że po je.i zakończeniu., plany formowania nowych 
.7ednostek, 1·ozkazy w sprawie ?"eO?·ganizacji do
wództw niektórych mdzajów wojsk i slu.ż b np. 
Dowództwa Wojsk Pance1·nych i Zmotoryzowanych, 
korespondencja W sp1·awach formowania, a Wresz
cie mzkazy o 1'0z form.owaniu. jednost,ek względnie 
o zaniechaniu. jak to np. nastąpiło w stostmku. do 
3 armii WP, omz prac nad ich organizacją. 
Kolejną bardzo .. wa1·tościową g?"upę materiałów 

oTganizacyjnych stanowią etaty fonnowanych jed
nostek oraz ko1·espondencja związana z ich opra
cowaniem . 
Wyjątkowo dużo materiałów zachowało się na 

temat. stanu ilościowego wojska. Mate1·ialy te są 

zawarte w inst1·ukcjach dotyczących sporządzania 
sprawozdań o stanie bo_jowym jednostek, w zesta
w ieniach stanu bojowego wojska wedlug założeń 

etatow ych, w meldunkach dowództw armii i po
szczególnych związków taktycznych o ich fak tycz
nym stanie bojowym, wykazy statystyczn e stTat 
wojska w ludziach i spTzęcie, a wreszcie wykazy 
im ienne ofice1·ów w Naczelnym, Dowództwie i. Szta
bie Głównym, WP. 

Zagadnienia 1nobilizacji sil i Ś1"odków podlega
jące wydziałowi uz·upetnień znalazły -oclbici.e 
w kilkudziesięcin teczkach akt zawiemjących wy
dawane w tych sp1·awach zaTządzenia i inst.rukcje, 
zapotrzebowania jednostek _pot1·zebujących uzupeł

nienia swoich stanów osobowych, meldunki .ied
n ostek o doplywie uzupelnie1i, o stanie ilościo
wym uzupełnień w .iedn ostkach zapasowych i ich 
szkole·niu, meldunki o ilości oficeTów i podo.fice
TÓW w jednostkach poszczególnych 1'0dza.iów wo:jsk 
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i służb, a także koTespondencja w sp1·awach de
mobilizac.ii żołnierzy i wykazy demobilizowanych. 

Działalność wydziału kontToli służby wewnę

tTznej pozostawiła po sobie ślad w postaci pewne.? 
ilości k01·espondencji w spmwach dyscyplinarnych 
i · porządkowych pewnej ilości rozkazów oficeT
skichJ a wreszcie nwteTialów dotyczących O?"gani
zacji i clzialalności komend garnizonów. 
Zachowała się następnie znaczna ilość materia

łów odnoszących się do mzlokowania jednostek 
wojskowych. Są to rozkazy Naczelnego Dowódcy 
WP ustalające miejsca rozlokowania, meldunki 
o 1·ozlokowaniu jednostek oraz o zmianach miejsc 
post:oju, księgi rozlokowania jednostek zestawione 
według rodzajów wojsk i slużb, mapy z zaznacze
niem miejsc postoj-u, a w1·eszcie schematy g?·a
:ficzne 1·ozlokowania jednostek, istniejących pomię
dzy nitni środków łączności 1. wykazy posiadanych 
przez nie nume1·ów poczt polowych. 

W wyniku działalności oddziału topogmficzne
go powstaly mate1·iały posiadające pewną wa1·tość, 
zawarte w korespondencji dotyczącej zaopat,1·ywa
nia jednostek wojskowych w mapy. 
Działalność Sztabu w dziedzinie wyszkolenia 

wojska zostala odztuie1·ciedlona w op?·acowywa
nych p1·zez jego oficeTów planach i programach 
zajęć, w rozkazach i odpowiednich zarządzeniach, 

w pmtokólach kont1·oli stanu wyszkolenia jedno
stek, w meldunkach i sprawozdaniach jednostek 
o pTzebiegu szkolenia. Wydaje się, że 1·egulami
nów szkoleniowych Sztab nie opmcowywal, ponie
waż zachowywały się jedynie wykazy regulami
nów radzieckich i literatury szkoleniowej. 

W wyniku działalności oddzialu adm,inistracyj
no-gospodarczego pozostała jedynie koresponden
cja o zaopatrywaniu oddziałów i wydziałów w ma
te?·ialy kancelaTyjne. 
Ciekawą grupę mate1·iałów w omawianym ze

spole stanowią w1·eszcie akta finansowe zawiera
.iące 1·óżne pTzepisy i instmkcje z tej dziedziny, 
list,y plac, ważne jako mate1·ial hist01·yczny, ponie
waż pozwalają na odtwo1·zenie obsady stanowisk 
w centmlnych instytucjach Wojska Polskiego, pre
li1ninaTz budżetowy pm'istwa na grudzień 1944 1·. , 
spmwozdania jednostek z gospodaT/ci f inansowej 

· omz pmtokóly kon tmli tej gospodarki. 
WTeszcie poza pewną ilością k oTespondencji 

w spTawach pe·rsonaln ych dość inteTesujące mat.e-
1"ialy znalazły się w aktach kancelm·ii glównr. j 
Sz tah·u. Obok koTespondencji na temat Tepatriac.ii 
i'Odzin z ZSRR znalazły się tu zm·ządzenia na te
;nat ochTony kolei, ochTony g1·anic państwa, pTze
pisy O ustroju sq.dótv WOjskowych, raporty O St.a
nie sanitantym wyzwolonych terenów Folski o1·az 
koTespondencJa w ladz wojskowych z władzami cy
w ilnymi. 

Z e s p ó l a k t d o w ó· d z t w a 1 
K o T p u s u P o l s k i c h S i l Z b 1· o j
n y c h w Z S R R. Zespól obejmuje 157 te
czek akt z których polow a zawiem dokumentację 
.J inansową, k01·espondencję manipulacyjnq w spra
w ach o chamkterze administracy,jnym i pe1·spnal
nym. Pozostale natomiast mate1·ialy posiada.ią du
żą wa1·t,ość hist01·yczną . Znaczną ich część stanowiq 
akta dotyczące spmw 01·ganizacyjnych. Należą do 



nich rozkazy o sfonnowaniu, m·ganizacji on~z TOZ
Jo1 mowa n i u poszczegóLnych jednostek -wojskowych 
wchodzących w sklad ko1·pusu. Znajduje się tam 
m,iędzy innymi 1·ozkaz gen. Z. BeTHnga nT I z 10 
sierpnia 1943 1·. o utwo?"Zeniu koTpusu wynnenw- · 
jący jo1·1nowane jednostki -amz omawiaj_ąc~ zasa
dy ich oTganizacji. Do tej gntpy mat~nalow na
Leża także dokument.y zawie1·ające odpzsy ?"adzzec
kicl~ eta~ów Jednostek wojskowych 1·óżnych TO
dzajów wojsk i stużb, a także uzttpelnienia. do 
t.cvh. etatów, niezbędne z uwagi na nieco odnne2_.k 
nc; oTganizację nadawaną niektóTym polskim, oa
d;ialom i jo1·macjom. Odnosi się to np. do l_ bTy
gady panceTnej, któm byla _jednostką wzększq 
w poTówna.niu z mdzieckimi b·rygada_~m. Ponadt.o 
zac/wwala się pewna ilo.~ć dokumentow zawzeTa
jących dyTektywy mdzieckich wlad~ wojskow~clt 
dotyczących spmw oTganizacji polsk:ch oddz~alo~ , 
a ,n,iędzy innymi d.Tektywa LK.O ZSRR n7 mg. 
7 138936 C z S w1·ześnia 1943 1. o utworzenm _o_d~ 
clzialu polskiego pTZY radzieckiej szkole ofice1'SkzeJ 
w Riazaniu. 

Do mate1·ialów o charakte-rze oTganizacyjnym 
należą ponadto -rozkazy o ob.jęciu p1·zez ojice1·ów 
stanowisk w sztabie korpusu i w sztabach poszcze
gólnych jednostek. Rozkazy t.!! o1·az Listy ptacy 
pozwolą niejed·nokTOtni.e odtwoTzyć badaczom. wla
:iciwą m·gcmizację odclziatów i ich stan bo.1owy. 
Należy tu wTeszcie wymienić wykazy oficeTÓW m 
dzieckich skieTOwa.nych do km·pusu w chantkteTze 
inst1·ukto~ów omz ko1·espondencję dowództwa koT
pustL z CentTaJną D mkantią A.nnii Radzieckiej 
w sprawie pTzygotowania pieczęci dla potskzch 
jednostek wo.islcowych. 
Ko lejną gTupę mat.!!1"ialów stanowią ctkta o cha-

1·akteTze 1nobilizacyjnym, zawieTające rozkazy 
i zarządzenia omawiające zasady poboru, podania 
ochotników o p1·zyjęcie do wojska omz wykazy 
tych ochotników. . 

Pod względem ilościowym w zespole p1'zewazaJC! 
_jednak akta dotyczące spmw szkolenia bojoweg?. 
Są ~q instTukcje i plany kalendm·zowe szkolenw 
w zakTesie wladania b1·onią, organizowania zww
dn, wspóldzialania ze sobą w wanmkach bojo
wych jednostek 1·óżnych 7'0dzajów wojsk, są to 
w1·eszcie plany, pTogTamy oTaz doktmwntacJa bo
jowa z ćwiczeń takt,ycznych i sztabowych przepro
~adzonych w Tejanie obozu sieleckiego, w rejonie 
Smoleńska, a następnie w okolicach Sum. Do tej 
g1·upy mateTialów należy zaliczyć także liczne mel
dunki i sprawozdania o przebieg tL oTaz wynikach 
szkoLenia. 

M.ate1·ialów o p1·zebiegu dzialań bojowych w ak
tach dowództwa koTpusu nie rna, ponieważ pol
skie oddziaŁy w czasie istnienia koTpusu nie bmly 
udziału w działaniach bojowych. PTzebieg bitwy 
pod Lenino także nie zastaL odzieTciedlony żadnym 
Tozkazem. lstnie_je jedy1iie Tozkaz personalny do
wódcy ko1·pusu przyznający odznaczenia zas-~użo

nym. uczestnikom bitwy. Jest natomiast dość dużo 
dokumentów dotyczących Toztokowania jednostek 
o1·az ich p1·zejazdów na nowe miejsca posto,ju oma
wiających sprawy załadowania wojsk na środki 

t.ut.nsportowe oraz organizację samego prze_jazclu. 

Osobną gntpę nw.terialów stanowią dokumenty 

w sprawach zaopat?'Zenia jednostek polskic h 
w bTo?'z., mnunicję, mate1·ialy pędne, sp1'zęt. kwate1'
mi.st7·zowski, ŚTodki opo1·ząclzenia i nnutnduTotva
nie . Są to Tozkazy, zapot1'zebowania na sp1'zęt, 

meldunki o stanie wyposażenia Jednostek oraz ze
stawienia statystyczne posiadan ego sp1·zętu. 

W zespoLe akt, dowództwa ko1·p1tsn znajduje się 

znaczna ilość akt aparatu politycznego. Są to 
:::pmwozdania, meldunki i 1·apo1·ty o kształtowaniu 
się apamtu politycznego w jednostkach km·pustL 
oraz o _jego działalności, plany i p1'0gutmy pracy 
poli.tycznej, Tozkazy o obsadzie stanowisk w apa
racie potit.ycznym i w1·eszcie konspekty pogadanek 
na tematy związane z aktualnymi wyda1·zeniami 
politycznymi omz pTopagujących chwalę o1'ęża poL
skiego . 

Z e s p ó l a k t c1 o w ó d z t w a a T -

m 1 1 W P. Zespól obejmuje 1056 teczek akt. 
Kilkanaście spośTód nich zawie·ra mateTia.l.y o cha
m lcl.e?·ze oTganizacyjnym. Są to podobnie jak 
w dowództwie ko1·pusu 1·ozkazy o s.fo1'mowaniu, 
TeoTganizacji i 1·ozjormowaniu _jednost.!! k , etaty 
i uzupelnien·ia do eiatów, Tozlwzy o obsadzie sta
nowisk etatowych, różnego 1'odza_jn Tegutaminy, 
wykazy Jonnowemych _jednostek, 1'0Zkazy wyzna
cza:iące rejony 1·ozlokowania jednostek a.nnii o1·az 
lwTespondencja w sprawach p1·zewozu wojsk, 
plany zaladowania jednostek i meldunki o stanie 
d1'óg i szl,a.ków komunikacyjnych. 

Z akt wytwo1·zonych p1'zez oddzialy opemcyjne 
i szkolenia bojowego sztabu l A WP zachowaly się 
84 teczki. Zawiemją one dy1·ektywy, 1·ozkazy i za-
1'Ządzenia dowództwa l FTontu Bialontskiego 
w spmwach opemcyjnych plany działań bojowych 
aTrnii i Tozkazy operacyjne omz tzw. szczególne 
1·ozlcazy bo_jowe dowódcy annii dla poszczególnych 
związków taktycznych, plany foTsowania przesz
kód natumlnych, schematy szyków bojowych nie
prz~tjaciela i własnych, mapy z naniesioną sytua
cją bo_iową, p1'otokóly przekazania odcinków fron
tu. innym jednostkom, komunikaty, sp1·awozdania 
i meLdunki bojowe podleglych jednost.ek , dzienni
ki umz opisy dziala·ń bojowych. Wyntienione do
kwnenty odnoszą się do dzialań bojowych _jedno
stek 1 annii WP nad Tu1·ią i Bugiem w Tejanie 
Dę blina i Pulaw. na p1·zyczó lku wa·reckim, na Pn~

dze , na p1'zyczólkach czentiakowskim i żotibo?·

skim, w Tejanie Biatolę ki i Jablonny, w ope1·acji. 
warszawskiej, w czasie manewn~ na Bydgoszcz• 
forsowania tzw .. ,Walu Pomm·skiego'', w KolobTze
gu.. w czasie foTsowa ni.a Ocb·y i podczas opentcji 
be'fli1i skiej. 

Wymienione mate1·i.aly nie są _jednak pel.ne. Lu
ki istnieją za1·ówno w dokumentach odnoszących 

się do dziaLań l annii WP, wytwo1'zonych przez 
dowództwo l FTontu Bialontskiego ,* jak też w do
kumentach opracowanych p1·zez sztab anni-i dla 
pod.l.egiych zw·iązków taktycznych i _jednostek sa
modzie l,nych. Te ostatnie Luki, a także bmki nie
ktÓTych spmwozdań, meldunków i mpm"tów związ

ków taktycznych dto dowództwą annii można jed-

''' Gruntowne opracowanie wymaga sięgnięcia do 
materialóvv w archiwach radzieckich. 
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na.k uzupełnić pop1·zez wyk01·zysta.nie akt dywizji, 
bryyad i jednostek samodzielnych. 

Z materialam,i wyt.wo1·zonymi przez oddzial ope
mcyjny są ściśle związane akta powstale w toku 
działalności innych kom,Mek sztabu a1·mii współ
pracujących w przygotowywaniu. operacji i walk, 
przep-rowadzonych p1·zez oddziały l a1"mii WP. 
Z dokumentów apm·atu zwiadowczego należy prze
de wszystkim, wymienić plany i zarządzenia zwia
do wcze, meldunki i spmwozdania zwiadowcze jed
nostek podległych, biuletyny info7"macyjne sztabu 
an n H, protokóly . badania je7'iców, wykazy zidenty
fikowanych jednostek niep7'zyjaciela oraz plany 
szkolenia oddziaŁów zwiadowczych. Z dokwnentów 
dow ództw a1·tyle1·ii i broni pancernej oraz sze
fos tw wojsk inżynieryjnych, wojsk lączności 
i w ojsk chemicznych arniii 1WJWażn/,ejsze są roz
kazy i zarządzenia bojowe, sprawozdania i mel
dunki odpowiednich mdzajów wojsk z podległych 
związków taktycznych o p1·zebiegu prowadzonych 
przez nie oddziałów bojowych, o ich stanie bojo
wym oraz zapotrzebowanit~ na sprzęt . Interesujące 
są ttL w1·eszcie mat.~1·ialy opracowane przez 1'efentt 
slużby hyd1·ologiczno-meteorologicznej annii, za
wiemjące opisy terenów działań wojennych, panu
jącego tant klimatu oraz pmgnozy pogody, a wresz
cie 1nate1·ialy oddziału szkolenia bojowego, bm·dzo 
liczne i dość cenne z tLwagi na swą wm·tość illa 
oceny stanu bojowego annii. 

W zespole znajdują się ponadto ma.te1·ialy wy
tworzone w toku dzialalności refemt.ów uzb1·oje
nia, zaopatrzenia i uzupełnienia reze1·w ludzkich, 
oddzictlu finansowego , sanitarnego, weterynm·yjne
go dowództwa annii oraz pmkuratury i sądu po
lowego. Dopiem wnikliwe zbadanie caloksztaltu 
tych 1nate1·iałów pozwoli na prawiellowe i właś
ciwe opracowanie t~dzialu l armii WP w działa

niach wojennych. 
Z e s p ó l a k t 2 a 7' m i i W P. Zaw ie

ra on 554 teczki .. Są w nich akta o chamicterze 
analogicznym do materiałów dowództwa l armii 
WP o ae chodzi o ich formę . Różnica w tym za
kresie polega jedynie na większej i.lości dolwmen
tów wytwo1·zonych w języku msyjslcim. Pod 
względem natomiast treści różnice są istotne i wy.: 
nikają stąd, że 2 armia wchodzi/a. w sklad innego 
związku opemcyjnego, omz, że p1·zypacllo jej 
w udziale walczyć na innym te1·enie . Ist.nieje wre
szcie t1·zecia. 1·óżnica, że mianowicie akta 2 armii 
W P zostały bardziej zdekompletowane, co wynik lo 
z wyda·rzeń związanych z czasowym k1·yzysem ar
mii w czasie działań pod Budziszynem w końcu 
kwietnia 1945 r . Okoliczność ta sprawia, że od
twm·zenie wydarzeń związanych z p1·zebiegiem for
mowan·ia annii na terenie Podlasia i Lubelszczy
zny, z p1·zenw1·szem. w·mii. przez Łódź, Kalisz , Po
znań, KTzyż, w 1·ejon. Wrocławia i nad Nysę, z f or
sowaniem Nysy , z walkami w 1·ejonie D1·ezna, Bu
dziszyna i w1·eszcie na terenie Czechosłowacji, bę

dzie powiązane z tym większym wysiłkiem w czasie 
gmmadzenia odpowiednich materiałów . Trudności 

są t.u tym większe, że zespoły poszczególnych 
związków taktycznych omz podległych jednostek 
poni.osly ta.k.że znaczne straty. Sprawia to brak 
mate1·i.a.lów zastępczych . Odtwanając p1·zebieg 

dzial.a·ń bojowych histo1·ycy będą nmsieli pomyś
leć, dopóki to jest. jeszcze możliwe, o zebraniu re
lacji dla naświetlenia ewentualnych luk. 

Z e s p o l y a k t j e d n o s t e k p i e
c h o t y . Z espoly jednostek piechoLy, wymienio
ne w załączniku zawiemją 6317 teczek akt. Stan 
zachowania poszczególnych jednostek jest. ba1·dzo 
z-różnicowany . Jednostki l a1·mii WP poniosły sto
stmkowo male st1·aty w tym zak7·esie. Odmienna 
jest n atomiast sytuacja w odniesieniu do jedno
stek piechoty 2 a1·m ii WP. W czasie walk w Sak
son ii w kwietn iu 1945 r. , zniszczenit~ uległa znacz
na ilość wytwoTzonych przez nie dokumentów. Od
n osi się to zwlaszcza clo zespolów akt 5 dywizji. 
piechoty w któ1·ych z akTesu walk pozostały je
dynie dz-ienniki dziala·ń bojowych. 

A kta jednostek piechoty swoim charakteTe1n 
i fonną odbiegają nieznacznie od akt dowództ.w 
l i 2 annii WP. Różnice co do ich treści także nie 
są znaczne i polegają p1·zede wszystkim na tym, 
że jako mate1·iały wytworzone· na niższych szcze
blach są ba1·dziej szczegółowe. Ze względu na bez
poś1·edni udzial jednostek w walce są one także 
bardz iej barwne i wydarzenia odzwieTciedlają 

w sposób poz bawiony ocen i omówień. Dzięki licz- . 
nie zachowanym opisom walk i tzw. epizodom bo-

. ' .i owym wymźniej odzwie1·ciedlają tTud żolnierza 

włożony w pokonanie niepTzyjaciela. Stanowią one 
niezbędne uzupełnienie dla akt. wytwo1·zonych 
w sztabach poszczególnych m·mii. 

Z e s p o l y a Ie t j e d n o s t. e k k a
w a l e r i ·i . Są to akta dowództwa 1 QTygady 
kawalerii (dywizji od 15 maja 1945 T.) omz jed
nostek podlegl.ych, . zgn~powane w-392 jed1iostkach 
archiwalnych. Akta te zawiemją materiały doty
czące formowania :jednostek 1 Armii Polskiej 
w ZSRR, dzialań bojowych b1·ygady walczącej w ra
mach 1 armii WP, szkolenia bojowego, 7'ozlokowa
nia jednostek brygady, zaopatTzenia jednostek 
w konie, leczenia koni, gospoda1·ki końmi i ich 
spTzedaży. 

Z e s p · o l y a k t j e d n o s t e k a 1· t y
l e 7' t t. Zespoły obejmują 2701 jednostek aT
chiwalnych. Na czolo wysuwa się zespól akt Do
wództwa ATtyle1·ii WP liczący 85 jednostek a7'chi
walnych i złożony z clziałow odpowiadających ko
m ó7:kom organizacyjnym dowództ.wa. Do bm·dziej 
waTtościowych akt zachowanych w zespole nale
żą: w dziale akt wytw01·zonych przez wydział ope
mcyjny takie dokumenty jak rozkazy opemcyjne, 
m eldunki i . sprawozdania jednostek a1·tyleryjskf.ch 
o dzialaniach bojowych, wykazy podległych _jed
n ostek , sp1·awozda.nia o formowaniu i szkoleniu 
nowych jednostek, meldunki o ich m zlokowaniu ; 
w dziale akt wyt.wo1·zonych przez wydzial zwia
dowczy z zachowanych akt wartość · hist01·ycznq 
posiadają jedynie meldunki zwiadowcze jednostek 
artyleTii, w dziale akt wytwoTzonych przez wy
clzial lączności na. uwagę zaslugują dokumenty do
tyGXfCe zaopatTzenia jednostek aTtylery_jskich 
w spTzęt łączności oraz regulaminy i instTukcje 
o działaniu łączności. Dość dużą wartość w oma
wianym zespole posiadają materiały wydzialu a1·
tyle1·ii przeciwlotniczej, a wś1·ód nich zwlaszcza 
spmwozdania o dzialalności lotnictwa nieprzyja-
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ciel.a i przeciwdzialan,iti wl.asnej m·tylerii przeciw
lot.ni.cze:i, rozkazy i 1nelcltmki bojowe, meld tmki 
o stanie bojowym jednostek omz p1·otokóly o strą

ceniu samolotów. 
Na.iciekawsze materiały do dziejów artyle1·ii omz 

jej wkladu w dziaŁania bojowe znajdują się w ak
tach wytworzonych przez artyle1·yjskie związki 
taktyczne omz samodzieLne jednostki z tym jed
nak zast1·zeżenient, że chodzi. tti o działania bojo
we i zaopatrzenie. Mate1·ialy dotyczące organizacji 
-iednost.ek m'tyle1·yjskich znajdują się mczej w ze
~polach akt 1 · Ko1·pusu Polskich Sil Zbmjnych 
w ŻSRR, 1 annii WP, 2 annii WP i Sztabu Glów
nego WP. 

Akta opemcyjne jednostek artyle1·yjskich zacho
waŁy się na ogól w dob1·ym stanie i wraz z ma
teriałami dowództ:w artylerii w sztabach 1 i 2 ar
mii WP omz dowództw · a1:tyle1·ii ·w szt.abach po
szczególnych dywizji pozwalctją na tvycze?·pti.iące 
odzw ierc-iedlenie roli a1·tyle1·ii w poszczególnych 
opemc:jach i bitwach. Akta jednostek artyleryj
skich są zwłaszcza cenne w wypadkach gdy· cho
dzi o odtwo1·zenie ich udzialu w działaniach m
dzieckich związków opemcyjnych i taktycznych, 
dla wspiemnia których byly one często wydziela
ne ze skladu W o.iska Polskiego. Do dzialań t.alcich 
np. należą walki nad Tu1·ią i Bugiem w lipcu 
1944 1·., albo walki 1 brygady moździerzy, któm 
przez caly okres dzialm~ w l 945 1·., wspiemla swo
im ogniem ntdzieckie związki taktyczne 1 FTontu 
Białoruskiego. Z dzialań tych w aktach 1 annii 
W P i Sztabu GŁównego nie zachowaly się żadne 
?naterialy i dla ich odtworzenia ?nożna korzystać 
jedynie z akt tych jednostek. 

Na uwa.gę zasŁuguje w1·eszcie pewien fakt cha
Takterystyczny dla akt wytworzonych p1·zez jed
nostki artyleryjskie. ZachowaŁy się one w stanie 
na ogól lepszym niż w jednostkach innych rodza
jów . wojsk, co nastąpilu na sktit.ek większej t1·oski 
o te 1nate1·ialy w kancelariach .iednostek. Wymzilo 
się to między innymi w mniejszym 1·ozpmszeniu 
materiałów odnoszących się do poszczególnych za
gadnień. Innym bardzo chamkte?·ystycznym mo
mentem dla akt jednostek art.yleryjslcich jest obec
ność w poszczególnych teczkach szczególnie dużej 
ilości map i szkiców. 

Zespoly akt jednostek pan
c e r n y c h. Zespoly obejmtiją lącznie 1243 
jednostki archiwalne. Można je podzielić na 
czte1·y dzialy, a mianowicie na akta Dowództwa 
Wojsk Pance1·nych i Zmot01·yzowanych, akta do
wództwa l korpusu pancernego i jednostek wcho
dzących w jego sklad, akta jednostek pance1·nych 
l armii WP i w1·eszcie jednostek 2 armii WP. 

Zespól akt Dowództwa Wojsk Pance1·nych i Zmo
tO?·yzowanych zawieTa znaczną ilość mat.'Zrialów 
wyiwo1·zonych przez oddzial opemcyjny. Są one 
jednak ba1·dzo ubogie jeśli idzie o inj01·macje na 
temat. udzialu jednostek pancem.ych w dziaŁaniach 

bojowych. Dzialania te znalazly pewne odbicie 
w kilku teczkach zawiemjących spmwozdania jed
nostek z dzialań bojowych oraz dzienniki dzia-~a.ń 

. bojowych niektÓ?'ych .iednostek. Większość stano
wią natomiast, materialy dotyczące· stanu bo.iowego 

jednostek, ich ·rozlokowania, a p rzede wszystkim 
ich szkolenia bojowego. Dziala.lno.ść ocldzialtL zwieL
elowczego jest oclzwieTciedlona zaleclwie w t1·zech 
teczkach zawierających kilkanaście meldunków 
zwiadowczych i nieco meLdunków o wyposażeniu 
w sp1·zęt jednostek zwiadowczych w pance1·nych 
związkach taktycznych. BaTdzie.i inteTesujące ma
ter·ialy zawienLją natomiast akta wytwoTzone pTzez 
oddziaŁy: techniczny i eksploatacji spTzętu. Zawie
rają one ·infonnacje o wyposażeniu jednostek pan
cen~ych w spr·zęt, o jego stcmie iLościowym i tech
nicznym o jego Temoncie i eksploatacji i pewną 
ilość koTespondencji z mclzieckim Dowództwem 
Wojsk PanceTnych i Zmotoryzowanych w spmwie 
dosLaw spTzęt.u pcmceTnego. 

W zespolach akt dowództwa 1 korpusu pance·r
nego omz .iednostek podleglych pTzeważają akta 
o. c:haTalcter·ze peTsonalnym i .finansowym. Mate
Tia.lów odnoszących się do clzi.al.mi bojowych jest 
także .spoTo. Są io pTzeważnie 1·ozkazy, zaTządze

nia i melchmki bojowe Dowództwa W o.islc Pance?·
nych ·i Zmoto·ryzowanych, dowóclzt.wa br·ygady 
panc.:eTneJ. Wobec ich częściowej .f?·agrnentm:ycz
ności dużego znaczenia nabientją d.zzennilci dzialań 
bojowych ómz kmniki jednostek . Stost~nkowo le
piej zachowa.ly się mateTialy dotyczące szkole nia 
bojowego. 

W sldad jednostek pance1·nych l m·mii WP 
wchodzily l b1·yga.da pance1·na, 4 pttlk czolgów 
ciężkich, 13 pułk a.rtyleTii samochodowej, 1 bata
lion m zpoznawczy i 7 dywizjon m·tyleTii samocho
dowej .' Najlepiej zachowaŁy się nwteTialy 1 bTyga
dy pancernej. Zespól akt, tego związku taktycznego 
zawieTa rozkazy ustalające zadania bojowe bry
gady wyda.wcme przez dowództwo 1 Fronttt Bia
lontskiego i dowództwo l · m·mii WF, 1·ozka.zy bo
jowe b1·ygady, ·meldunki bojowe bTygad.y do do
wódcy 1 annii WP omz meldunki bojowe jed
nostek podleglych. 

Zespoly akt wytwo1·zone przez pozostale j ed
nostld pa.ncen1e l annii WP zawieTają także do
stateczną ilość ma.t.eTialów odzwieTc.:ied.lających ich 
udzial w dzialaniach wojennych. 

Nie można tego powiedzieć nat:omiast o jeclnost
'kach pancernych 2 annii WP. Z akt wytwm·zo
nych przez 16 b1·yga.clę pancen1.q odnoszących się 
do d.zia. .Zw1 wojennych zachowal się jedynie dzien
nik dzialań zawiem.iący jednak pewną itość do
kumentów bojowych, kTonika i Jedna teczka z m el
dunkami boJowymi. Resztę stanowią melcltmki 
o st.anie bo_jowym jednostek omz akta. pe?'Sonalne. 
Gorzej natomiast przedstawia się sprawa z ma
te?·ialam.i do · dziejów 28 p·nlku artylerii samocho
dowej. W aktach tej ;jednostki jest .iedynie dmb
na i.lość rneldunlców bojowych i m eldunków o sta
nie osobowym. W zespole akt; 5 pulktt czolgów 
ciężkich dokum.entów dotyczących dzialań bojo
'lvych bmk zupelnie . W siclad zespolu wchodzą je
dynie akta o chantkterze pe:·sonalnym . i fincm
sowym. 

Z e s p o l y a k. t j e d n o s t e k l o t-
n i c t w a. Zespoly obejmują lącznie 389 jed
nostek archiwalnych z czego 210 jednostek stano
wią akta Dowództwa Wojsk Lotniczych. Resztę 
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stanowią akta bojowych fonnacji lotnictwa. 
Zespól akt Dowództwa Wojsk Lotniczych zawie

ra interesujące materiały, odnoszące się do dzia
łań bojowych lotnict.wa . Zachowały się one w roz
kazach bojowych, spmwozclaniach i. meldunkach 
jed•wstek lotniczych, 1neldtmkach zwiadowczych 
omz dzie nnikach działań bojowych. Prze bie~J szleo
lenia bojow~go formacji lotniczych odzwierciedlo
ny jest w l'iczn·ie zacnowemych planach, p?·ogra
mach, m eldtmkach i sprawozdaniach. 

Ponadto zespó l zawient cenne ma.te1·ialy doty
czące o1·ganiza.cji siŁ lotniczych. Są to etaty, mz
lca.zy organizacyjne, doku.menty dotyczące ?'ozlo
kowania omz stamt boJOWego jednostek. Poważną 
część mate1·ialów stanowiq ponadto doku-menty 
in.fonnujące o wyposażeniu lotnictwa w sprzęt, 

o stratach w sprzęcie oraz o zdobyczy wojennej, 
a wreszcie o p1·zebiegn pm.c zwi.ązanych z budo
wą i konse1·wacją lotnisk. 

Najgo7'Zej , o ile chodzi o st.cm ilościowy, zaciw
wały się akta boJowych .fm·m.acji lotnictwa. 

Z akt wytworzonych przez l dywizję lotnictwa 
bombowego zachowalo się jedynie 16 teczek 3079 
polowej stacji pocz towej omz 23 teczki 3 puJku 
lotnictwa bombowego, zawierające jednak tylko 
doku-menty szkoleniowe i pe7'Sonalne. Akta wy
tworzone p1·zez 2 dywizJę l.otnictwa bombowego 
nie zachowały się zupełnie . Nieco lepiej p7·zed.sta
wia się spmwa z akta-mi 3 dywiz.1i lotnictwa m.y
śliwskiego. Z zespoln dowództwa dywizji zacho
waty się dwa dzienniki dzialań ponadto ist.nieją 
trzy teczki 3 pułku lotnictwa myśliwskiego, z któ
rych najciekawsza jest księga ewidencji loWw bo
jowych z opisem. ich przebiegn. Stosunkowo nie
zły jest natomiast stnn zachowani.a -materialów 
4 dywizji lotnictwa mieszanego. Z dowództwa dy
wiz.1i zaclwwata się teczka meldunków i ?'ozkazów 
bojowych omz dwie kroniki. 

Natomiast w zespole l pulku lotniciwa -myśliw

skiego zachowaly się bogate -ma.t.erialy w kilku
nastu kronikach O?'C!.Z teczkach zawie1·ających 7' 0Z

kazy bojowe, -meldunki i spmwozdania bojowe, 
a takee rozkazy dzienne, odnoszące się do dzia
la7i pullctt w latach 1943- 1945. 

Z akt 2 pulku bombowców nocnych zachowało 
się jedna, ale bm·dzo wm·tościowa teczka zawie
·rająca meldunki i sprawozdanict z dzialań jednost
ki w okresie od sie1'pnia do gr·udnia 1944 1·. 
W1·eszcie zespóL akt 3 pulku Lotnictwa szt.unno
wego zawient kil./ca teczek doktt-mentów bojowych 
pntku, odnoszących się jednak mcze.1 do ok1·esn 
kiedy .1ednostka jako 611 pulk lotnicLwa bombo
wego walczyła w składzie Armii Radzieckiej. 

Z e s p o t y a k t j e d n o s t e k i n ż y
n i e 7' y j n o- s a p e 1' s k i c h. Zespoly obej
nw,?ą 945 jednost.ek archiwalnych. Na.1ba?·dzie.1tvm·
tościową. część tych akt stanowią mate1·ial.y o cha
mkt:e?·ze opemcyjnym, odzwierciedlające udzial 
wojsk sape1·skich w działaniach wojennych. Mate-
7'ialy te sq zawa1·te w ?'ozkazach i zarządzeniach 

bojowych Dowództwa Wojsic l nżynie1·-yjnych omz 
dowództw poszczególnych brygad, w meldunkach 
i sprawozdaniach bojowych, sprawozdaniach .1ed.
nostelc z akcji 1·ozmi:nowania zajęt.ych te·renów, 

- 20 

między innymi z rozminowania Warszawy . W zes
poiach znajd-ują się poza tym w znacznych iloś

ciach takie dokumenty jak schem.aty wlasnyc/1 
pól minowych, dokumentacja budowanych mostów 
~ dróg, instrukcje w spmwie eksploatacji dróg 
~ mostów, instrukcje w sprawie clzialania min 
własnych i niep1'zyjaC'ielsldch, -meldunki i spmwo
zdania. zwiadu inżynie1·yjnego. Bardzo inte1·est~jące 
są zwłaszcza. sprawozdania z clzialml. jednost.ek sa
pe?·skich zabezpieczających przeprawy w czasie 
działań nad Wislą oraz w czas-i~ póżniejszych ope
mc.1i. Tego 7'0dzajtt materiały występ·ują najobfi
ciej w aktach l b1·ygady inżynieryjno-sape1·skiej. 

Cenne m.ateriaŁy zawiem wreszcie lco1'espondencja 
poszczególnych b1·ygad sape1·skich z władzami cy
wilnymi, zawiemjąca bogat!e informacje o prze
lca::,ywaniu im ?'oz-minowanych te1·enów o1·az o po
nwcy saperów dla Ltulności cywilnej w walce 
z klęskami żywiolowymi jak np. z powodzią. 

Obecność w1·eszcie w zespołach kronik i dzien
ników dziala.ń bojowych poszczególnych jednostek 
sprawia, że można mówić o niezłym stanie za
chowania akt sape1'skich. Odnosi się to zwłaszcza 
do dokumentów l brygady inżynie7·yjno-sc~pe1·skiej 

z 5 brygady saperów. 
Z e s p o l y a k t j e d n o s t: e k l ą c z

n o ś c i. Zespoły obejmują 317 jednostek archi
walnych. Najbardziej wa1·tościowe materiały za
wiem zespól akt Dowództwa Wojsk Łączności. 

Znajdują się one iv kronikach jednostek, sprawo
zdaniach z dzialcLlności poszczególnych jednostek 
łączności, w meldunkach o stanie bo.1owy·m, jed
noMe/c oraz o przebiegu prowadzonego w nich 
szkolenia bojowego. Akta Dowództwa Wojsk Łącz
ności są tym cenniejsze, że w zespola·ch poszcze
gólnych jednostek łączności nie zachowaly się -ma
te?·ia.ty operacyjne. Udzi.at w dzialanwch bojowych 
nielctó?·ych ,1ednostek zastal odzwi.erci.edLony w kro
nikach tych jednostek. Kroniki takie posiadają 

obecnie l pulk Łączności, 5 pułk łączności, 11 sa
modzielny baon liniowy Łączności i 6 sa-modzielna 
kompania telegraficzno- budowlana. W wy-mienio
n.ych oraz pozost(lłych zespołach jednostek łącz-

no.ści znajdują się mate1·ialy dotyczące zaopatrzenia 
w sprzęt szkolenia bojowego, rozkazy dzienne, ak
t:a personalne i -materialy finansowe z których 
najl>a1·dzie.1 wartościowe są listy pl.acy i. spmwo
zdania okresowe. 

Z e s p o l y a k t j e d n o s t e k c h e
m i c z n y c h. Zachowaly się akta Szefasiwa 
Chem.iczne go WP i t1·zech samodziebJ,ych batalio
nów chemicznych, zawm-te w 90 jednostkach m·chi
walnych. Bmk akt 4 samodzielnego batalionu che
micznego. W aktach szefostwa przeważają -mate
rialy elaty czące zaop:~trzenia w sprzęt i zużycia 

sp r .::ę tu.. W aktach poszczególnych bc~taLionów naj
bardziej wartościowe materiały stanowia meldun
ki bojowe i mzkazy bojowe. Na.1lepie.1 ;achowaly 
się te dokU?nenty w zespole 2 samodzielnego ba
talionu miotaczy ognia. Poza tym w zespołach 

znajd·ują się nwte1·ialy personalne, listy płacy 

i 1·ozkazy dzienne. 
Akta scharakteryzowanych zespoŁów zawie?"ają 

ponad/;o wiele materiałów o charakte1·ze admini.-



st1'aCYJnym i pm·ząd.kowym. SzczegóŁowe oma.wia
nie tych 1nate1·iaLó'tL" w poszczególnych zespoŁach 
nie jest konieczne, po;tieważ da się njq.ć w spo
sób sumaryczny. Wo.isko stanowi o1·ganizm zŁożo
ny z dnżej iLości jednostek, ściśle ze sobą pawią
zemych i podlega_jących ,jednolit.emn, scentralizowa
nenni ki.erownictwu. Okoliczno.§(: ta spnt.wia, że 

clnża ilość materiaŁów zachowanych w aktach do
wództw i _jednostek podlegLych posiada identyczną 
t1·eść, że w wiel·u wypadkach są to w1·ęcz wielo
egzentplewzowe kopie 1·ozkazów, zarządze?'L, dyrek
tyw i instrukcji opm.cowan ych przez sztaby wyż
sze i p1'zeslanych jednost.kom 1Joel.l.eglym do wia
domości i wykonania*. 

·w poszczególnych zespol.ach występują doku
menty i ko1·esponclencja w spuLwach aclministra
cyfnych. Są to 1·ozkazy i zarządzenia o wyjazdach 
sŁużbowych, o zaopat1·zeni.n w sp1'zęt wszelkiego 
?"Odzajn, o .?ego oszczędnej eksploatac.ii i inwen.ta
ryzcLcji. Do maLe1·ialów tych należą instrukc.ie 
o p·rowadzeniu p1'zez jednostki sprawozdawczoŚci, 
insLnLI<:c.ie o pmcy kancelCt.7·y,?nej, o p1·zechowywa
niu akt, instntkc.ie przeciwpożCt.7·owe itp. Mate-
1'ialy te na pozÓT do.§ć b!.ahe, są .?ednak interestL
_jące, ponieważ ocizwie1·ciedlają tryb wewnęt1·znego 
życia _jednostek wojskowych omz metody pmcy 
w wantnicach wojennych. 
Grnpę mate1'iaŁów zbl.iżoną ze wzgLędn na swoją 

Jonnę i t.reść do poprzednio omówione.? stanowią 
dokumenty w sprawach związanych z tLtrzymaniem 
ta_jemnicy wo.iskowej . 0p1'ócz zm·ządzeń i in
str1l kc.? i nakaznjących bezwzględne st1·zeżenie ta
jemnicy zawarte.? w u ktach wytwarzanych przez 
poszczególne .iecl.nostki wojsko·we chodzi tn o 1'0Z
kazy i wszelkiego Todzaju potwzenia na temat. · 
:fonn pmwetdzenia przez żol.n ierzy km·espondencji 
z 1·odzinami, o za dan ioch i met.?dach pracy cen zll
ry ·wojskowej, a w1'eszcie o p1'zestrzegani1t tajem
nicy wojskowe.? u· kontaktach .:; ltLdnością cywiLną. 

Znaczne odbicie w akLach /.v.clowego WP z na
lazZa pToblematyka sarritanw, ktMej poświęcono 
wieLe uwagi. Zachowal.y się Liczne rozkazy nalw
ztljące oTganizowanie Laźni poLowych, pTZest1·zega
.1ące przed spożywaniem pmclu.któw nie z bada
nych pTzez apantl. sl.użby zd1·owia o1·az przed pi
ci.em. etlkoholu . IloU: tych 1·ozkozów zwiększa się 

znacz nie po p1·zeniesienilL się dzi.aŁmi na teTeny za
mieszkaŁe caUwwicie, albo w większości przez lud
no.~ć nientiecką. poni.eu:oż zaniedbywanie śmdków · 
ostTOżności -km?.czylo się nie,jednokmtnie wypad
kami zaLrucia . Do mal:e1·icllów o chaTakte1·ze sani
tantym należy ponadto zaliczyć liczne zm·ząd.zenia 
w sprawie przep1·owadzania szczepień och1·onnych, 
;;:apuiJiega niu epidemiom i zwalczania cho1·ób za
kctinych. Na p :Jdstawie wymienionych mateTialów 
można oclt.1v01·zy(: sl'.on zd.1·owo1.ności wo.?slw., co 
mialo niezap1·zeczolny wpLyw na .1eyo wartość bo
.io·u ·ą. 

''' Dokumenty powtarzające się w wielu egzempla
rzach w poszczególnych zespołach zasługują na wy
brakowanie. Ich usunięcie i akt jest jednak niewyko
nalne ze względu na to, że akta ludowego WP znaj
dują się w teczkach szytych, posiadających numero
wane strony i pieczętowanych. 

Wiele d.olc·umentów zcLchowanych w Jonnie m z
kazów i zarządze1i 1·egu.luje sp·rawy 1.vyp/aty żol
cł.tL i pensji o:ficeTów i podoJicen'nv, spTawy za.opo 
L1'zenia Todzin osób powolanych do wojska, spm 
wy m·zq.cl.zania kwater i ich wypnsażeni.a. W iele 
uwagi poświęcano zwłaszcza pTzygotowywanin 
wojska do ciężkich wanmków zimowych oTaz bu
dowie ziemianek w w ypadkach gdy okoliczności 

nie pozwalaŁy na zakwateTowanie wo.iska 11 lwl
no;;ct cywHne.1 . Nlat.eTialy te odzwierciedlają 

w znacznym stopni1.1 wanmlci bytowe walczącego 
żołnierza. 

Osobną gntpę nwte1·ialów stanowią nwsowo wy
stępujące 1·ozkazy okolicznościowe . Wydawemo je 
na wszystkich pmwie szczeblach dowodzenia. Czy
niono to z olwz.ii .świąt państ·wowych i kościeL

nych o1·az z okazji 1·oczni.c pu:niiętnych wyclarze11 
'tV życiu naszego namd11 , a/.bo t1·ywn,ft.L- oręża poL
skiego. Rozkazy okolicznościowe wydawano także 

w związkn z na.jważnie.1szymi z zachodzących wy
da;·ze?'z. o1·az z sukcesamt oclnoszony1ni w walce 
z Niemcami. Okol.iczności towarzyszące nkeLzywa
niu się tych Tozkazów omz ich t1'e.~ć i fonn et od
:::w"ierciedlają w sposób nade1· dobitny chamkte1· 
t oblicze wo.1slca. T11 też naLeży się dosznk.iwać 

istotne.? ·wctTto .ści histo·ryczne.1 tego Tod.za_jl! doku
mentów speŁniających ponadto poważną Toię 

w zakresie pocl:noszenin ducha bojou>ego żolnie1·zy. 

Temu ostatniemu cei.owi shLzq także ma.teTiaŁy 

zwiazane z kwestią odznaczenia, nagnLdzania 
i awansowania w ludowym W oj siw Polskim. Licz
nie powtaTza.?ące się rozlwzy i zaTząclzenia oma
wia.ią zasady odznaczunio i nagm.clzania pienięż

nego za dokonywanie czynów wymaQcLjąt;ych nam
żenict się na niebezpieczeństwo. Do mate1'ialów 
t ych należy zaLiczyć skntptLLcLtnie mzpozwszechnia
ne 1·ozkazy o nadawanin wysokich oc/znaczeń po
szczególnym jednostkom wo.iskowym OTCLZ o pTzy
znawaniu im zaszczytnych tytuŁów np. " Wa.Tszaw
ska' ·, " BeTli1iska", z t.Lwzględ.nieniem nazw mie.i
scowośc-i, gdzie eLana fonnac.ia odniosŁa na.cL nie
p1·zy_jacielem godne uznania zwycięstwo. 

?odnoszeniu spn~wnośei WOJska i 1Lmacniemi11 
jego dyscypliny slużyly wr·eszcie 1'0zkazy, w któ-
1'ycl; in.fonnowano o -ukaTaniu osób, kt.ó1·e dopttś

cily się p7'Zestępst'l.u lub wykToczeń. Najczęstszą 

.foTmq. publicznego napiętnowania tych niegodnych 
czynów byly tzw. "1'0zkazy -o.fice1'skie", nier·zadko 
występujące w aktach w powiązaniu z meldtm
kami o "nadzwyczajnych wypadkach" , i będące naj
czę.ściej konsekwencją tych mel.cl.nnk.ów. 

L-udowe Wojsko Potskie niosąc wyzwolenie na-
1·odowi śpieszyŁo mu jednocześnie z doraźną po
mocą. Jego dziaŁalność w tym zaleTesie zostala 
odzwie1·ciedlona w licznych 1·ozknzach, zarządze

niach i instntkcja.ch. l?.egnlu.ią one zayadnienia 
pomocy ludności cywilnej w pTzepmwadzaniu m·ki, 
siewó·w, akcji żniwnej i innych pmc rolnych. Do 
tej grupy mateTialów należy zaliczyć także doku
menty odnoszące się do pomocy wojska w prze
prowadzanitt 1'e.formy rolnej, w organizowaniu 
akc.ii osadnictwa cywilnego i wojskowego na p1·zy
lączonych do macieTzy Ziemiach Zachodnich. 
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P1·zedstawiona chamkteTystyka materiałów za
wari:ych w zespołach akt ludowego Vłojska Pol
sldego, odnosząca się cl.o ·1nate1·ialów o chm·akter·ze 
wieloegzemplm·zowyrn zapewne nie jest wyczer
pująca. Celem dokonanego szkicu je~t też jedynie 
nie.iako zasygnaHzowanie 1·odzajów materiału.' Do
ldadne ich ujęcie jest możl·iwe elapieTo po pr·ze
pmwadzeniu dr·obiazgowych i . pmcochłonnych po-

szukiwań i będzie wymagać zorgan·izowania spe
cjalnej kweTendy . P.tzedsięwzięcie to połączone 

z dużym nakladerr1- sil i ś7'Ddków jest niezbędne 
z uwagi na wyjątkowe ~·ozpi·oszenie tych mater·ia
/.ów w poszczególnych zespolach omz ze względu 
na zasygnalizowane już popr·zednio częściowe zde
kompletowanie zespolów. Postulowane poszukiwa
nia rokują jednak baTdzo obiecujące wyniki. 

V. METODY PORZĄDKOWANIA AKT 

Metody poTządkowania zastosowane w odnie
sieniu do akt. ludowego Wojska Folskiego z lat 
1943-1-945 oparte były na ogólnych założeniach 

teoTii aTchiwalnej, posiadają jednak w znacznym 
stopniu specyficzny chamkteT. Specyfika ta, uwy
puklona w niniejszym r·ozdziale, została spawocZo
warw w pewnym stopniu zadaniami r·ealizowanymi 
pr·zez Centmlne Ar·chiwurn Wojskowe, które po
wodują odrnienność waTunków pmcy w CA W 
w por·ównaniu z aTchiwarni cywi.tnyrni. W spornnia
na odmienność wynikala z daleko idącego wy
lco'l'zystywania ąkL do pmc bieżących archiwum 
(wydawanie zaświad.czert o przebiegu slużby) . 

Podjęte poTządkowanie akt. zostalo popTzedzo
ne inwentaTyzacją ka.r·tkową, którą prowadzono 
pr·zy użyciu kaTt specjalnie w tym ·celu opraco
wanych przez Naczelną Dyrekcję ATchiwów Pań
stwowych. InwentaTyzacja była bardzo utr·udnio
na, ponieważ jak już wspomniano w rozdziale 
char·akteTyzującym działalność kancelaTii, kance
liści. nie zawsze stosowali się do obowiązujących 
1Jrzepisów. Bmk w wielu wypadkach po,prawnej 
tyt;ulatuTy ria okladkach teczek sprawiał, że nale
żalo inwentar·yza.cję pr·owadzić w połączeniu z wni
kliwym pr·zeglądem teczek akt. W wyniku tej 
działalności udalo się ustalić właściwą przynal'eż
ność poszczególnych teczek akt do zespolów. 

Najpmstszym lcr·yter·ium ustalenia przynależ

ności zespo/;owej teczki byla pieczątka wpływu. 

W wypadku gdy dokumenty nie byly postemplo
·warw tą pi.eczątką wtedy o pT:iynależności świad
czyły nagłówki dokumentów wymieniające adre
sata omz 7'Dzdzielnik pism, któr·ego jeden element 
w postaci numeru egzernplaTza danego dokumen- . 
tu był zamieszczony w pmwym górnym r·ogu 
pod oznaką tajności, a drugi element zamiesz
czony pod tekstem pisma okTeślal dokladnie adr·e
sata, któr·emu pr·zeslano dany egżemplar·z doku
mentu. Jeżeli zawodziły te dwa najprostsze spo
soby okr·eślania przynależności zespołowej wtedy 
uciekano się do innych śmdków np. do badania 
charakteTu pis·m. albo zewnętrznego wyglądu te
czek itp. 

Drugim poważnym. zagadnieniem.· prowadzonej 
i.nwentaTyzacji byla kwestia tytulatur-y. Niewlaś

ciwe, ogólnikowe tytul.y nadane teczkom akt przez 
kancelistów wymagały gTuntownego opracowania. 
Należala je s.fonmdować tak, aby stąty się one 
dla badaczy wlaściwym i dostatecznym źródlem 
infor·macji o fa.kt.ycznej zawa·rtości poszczególnych 
t.eczek. Nowo opracowane ty~nly mial.y zastąpić 

nic nie mówiące sfo1'1nulowania "akta r·óżne", "ak
ta tajne", "dokumenty w sprawach ogólnych" itp . 
Pr·zy ich ustalaniu należalo się jednak tr·zymać · 
zasady, aby tyt.uły nie były zbyt dlugie. Należala 
uważać, aby w dążeniu do wyczeTpującego zilu
st1'0wania zawaTtości nie popa.ść w dTugą skr-aj
ność, tzn. aby zamiast tyt·ulu teczki nie przygoto
wać wyliczenia dokumentów w niej zawar·tych. 
Niebezpieczer'istwo to istni.alo zawsze wobec dużej 
r·óżnorodności rnater·iałów w poszczególnych tecz
kach akt. Opr·ócz świadomości, że takie wylicze
nie jest rozwiązaniem niewlaściwym, nie ma nie
stety żadnych szczegółowych r·ecept w tym zakre
sie. Tak więc foTmulawanie właściwego tyt.ulu by
lo rz~czą indywidualną każdej z ·inwentar·yzujących 

osób. Fonnutowanie tytulatuTy zajęlo też w tmk
cie inwenta.r·yzacji najwięcej czasu. 

Następnie podczas inwentaTyzacji należało usu
nąć ewentualne pomyłlei w odniesieniu do dat do
kumentów zawar·tych . w danej teczce, pTZY czym. 
na kar·cie inwentar·yzacyjnej każdej teczki akt za
mieszczono tzw. daty skmjne tzn. datę najwcześ
niej i najpóźniej wystawionego dokumentu. ?o
prawiono poza tym pomyłki w infoTrnacji o ilości 

lcart w danej teczce akt.. 

Po zakończeniu inwen!aryzacji kaTtkowej, w wy
niku której zinwentar·yzowano ponad 40 tysięcy 

teczek, pr·zystąpiono do segTegacji kartek. Poszcze
gólne kar·tki g·rupowano wedlug tzw. pr-zynależ

ności zespołowej, t;z:n. wędl·ug nazw jednostki czy 
instytucji wojskowej, któr·ej kancelar·ia wytwoTzyia 
teczkę akt zinwentaryzowaną na danej kartce. 
Grupa lcart dotyczących jedne.i jednostki czy in
stytucji ut;woTzyla i.nwentar·z kaTtkawy zespoŁu akt 
wytwor·zónych przez kancelaTię tej jednostki czy 
też instytucji. Powstaly w ten sposób inwentar-ze 
kaTtleowe wszystkich jednostek wojskowych istnie
jących w czasie wojny. Inwentarze te stanowiZy 
już znaczną pornoc na11.kową dla histoTyków zaj
mujących się II Wojną Światową mimo, że po
siadały one jeszcze cha.mkter- pTowizoryczny mi
mo, że do zakończenia pr·ac przy por·ządkowanin 
akt. bylo jeszcze daleko. 

Nas~cmil temz kr·ótki, ale bardzo ważny etap 
prac. PTzejTzano bowiem. wszystkie Tozkazy or·ga.
nizacyjne dowództwa l dywizji piechoty, l Kor
pusu Polskich Sil Zb7'Djnych w ZSRR, l Polskie:i 
Ar·mii w ZSRR i Naczelnego Dowództwa Wojsfa 
Polskiego. Na specjalnych, dostosowanych do tego 
celu kartach wynotowano z t.ych rozkazów naj
ważniejsze informacje dotyczące dziejów każdej in-
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stytucji_, jednostki czy też zaldad11 wojskowego 
ist;ti.ejącego w czasie ·wojny. Pozwolao to HstaLić 

ostatecznie pmwicLlową nazwę danej jednostki, nu
meTy 1·ozkazów o1·az daty .?ej sfonnowanic~, 1'ozfor
mowania, a także daty jej n~_o1·ganizacji, etat i m·
ganizację wewnęt1·zną ,jednostki, nazwiska dowód
ców, nwner poczty poLowej, wreszcie jednostki .?ej 
podlegle. DLa każdej samodzieLnej jednostki woj
skowj ist;niejącej w czasie wojny opmcowano jed
ną kartę zatvien~jącq. wymienione infonnacje . 
Kar ty opmcowano dLa wszystkich jednostek bez 
wzgLędu na to czy jej akta są przechowywane 
w CentntLnym, A1·chiwum Wo.?skowym, czy też nie 
zachowa~y się one w ogóLe. Op1·acowane karty 
uiwoTZyly Łącznie ideaLny inwentarz zespolów czy
li tzw. ka1·t.otekę ideaLną. Tę do.~ć chamlcte1·ystycz
ną nazwę nadano je j dl.atego, że p1·zewiclywano 
w p1·zyszlości opm.cowanie innej kartoteki tzw. 
reaLnej tzn. obejmującej jedynie te fonnacje, któ-
1·ych akta są przechowywane w CentraLnym A?·
chiwwn W ojsko1l)ym. . 

Kartoteka idealna stala si.ę następnie poważną 

pomocą w trakcie daLszych pmc przy po1·ządko

wa·niu akt: Przystąpiono bowiem te1·az do osta
tecznego opmcowanic~ alit należących . do poszcze
góLnych zespoLów. PTZygotowane pop1·zednio in
wentarze .ka1·tkowe poddano szczególowej korek.:. 
cie, przy czym największą ttwagę poświęcono pTO
blemowi tytuLatu1·y tecze k akt . Następnie wystą
pi/a kwestia ulożenia teczek wewnątrz zespolów. 
Zgodnie z teo1·ią archiwaLną dążeniem. m·chiwistów 
powinno być od.t.wm·zenie kanceLm·y jnego ukladu 
akt, 1·ealizacja tej zasady nie byla .?ed.nak nwżliwa, 
2Jonieważ teczki w wiehl wypadkach utracily 
w m-iędzyczasie swoje okl.adki , na któ1·ych byl 
11t1·waLony pierwotny ich uklad w jo1·mie sygnaiu1· 
ka ncelw·yjnych. 

W o be c okolicznośc i, że co 1·okti zaklaclano nowe 
teczki akt, a więc że p1·owadzono je systemem 
Tocznym om.z, że w zasadzie do 1Joszczególnych 
t.eczek usilowano wkladać mai·,e1·ialy zagadnienia
mi do siebie zbLiżone, a więc wytwoTZone przez 
tę samą kom.Ó1'kę dowództwa clemej jednostki woj
slwwe.?, postanowiono poszczególnym zespalam na
clać strt~kturalno-ch1'01WLogiczno-rzeczowy uklc~cl 
akt '·'. Zgodnie więc z tym uklaclem, teczki akt po
dzielono w ramach poszczególnych zespolów na 
gn.tpy odpowiadające komó1·kom ist.niejącym w do
w ództwach jednostek, a więc na akta operacyjne, 
z wiadowcze, lączności, pe1·sonalne itp. W Tamac!1 
poszczegóLnych grup zostaly one natomiast ulożo
ne chronologicznie, a następnie według zagadn{eń. 
Przy u sLala ni. u st1·uktuTy o1·ganizacy}nej jednostek 
wojsko wych znaczne u sl.ugi oddala km·t.oteka 
i.deaLna. 

Po ulożeniu, zgodnie z tymi zasadami, kartek 
pop·rzeclnio opm.cowanego inwentm·za. km·tkowego, 
zostaly one ponume1·owane i numeT ten stal sie 
nową i ostateczną ju.ż sygnaturą akt. Tak opra~ 
cowanym inwentarzom, nadano nast.ępnie .fonnę 

* Przykłado\vy schen1at klasyfikacji - patl'z za
łącznik do wstępu . 

książkową, 'IWJpzen.v w maszynopzsze, któ1·e zostają 
obecnie ttdostępn'ione badaczom w fonnie clnLko
wanej. 

Calość inwenta1·zy poprzedzono ogólnym wstę

pem. Ponadto do każdego z opn~cowanych inwen
taTzy p1·zygotowano kTótki wstęp, który omawia 
w sposób zwięzly zarys dziejów danej instytucji, 
jednostki czy zakl.adtt wojskowego z uwzgLędnie

niem info1·macji o s.fonnowaniu, reorganizacji o1·az 
o j~j 1'oz fonnowanitó, a następnie k1'ótką chamk
teTystykę zespolów akt wytwo1·zonych p1·zez te 
fonnacje wojskowe. Podczas p1·zygotowywania 
wstępów byla wykm·.-zystana wspomniana kaTto
teka idealna, slużąc wielok1'0tnie ,?ako podstawa 
ż1·ódlowa do stwi.e1·dzeń na tem at dziejów po
szczególnych instytucji i jednostek wojskowych. 

PoszczegóLnym zespalam· akt; nadano 1ttt1neTy. 
Numery te ustaLono zgodnie z padzialem siŁ zbTOj
n ych na 1·odzaje wojsk i sl·użb. W ramach poszcze
gólnych 1'0dzajów wojsk zespoly tólożono -w g1·u
pach odpowwda,7ących związkom taktycznym .. Na 
czol.o wysunięie zostały inwentarz akt S z ta bu 
Glówne go W P i Glównego Zw·ządu PoLityczno
VVychowawczego z uwagi na nmgę insty tucji, k tó
Te w ytwo1'ZyLy akta. Za nimi ,~,mieszczono inwen
ta1'ze l Korpt~su Polskich SiŁ Zbrojnych w ZSRR 
i l armii WP, których aktc;. są wza jenmi.e ściśle 
powiązane . Dalej następt~ją inwentarze akt. 2 i 3 
CL1'1il.ii WP, a następnie inwenta·rze pozostalych jed
nostek. Nume1·y nadane zespalam staly się eLe
mentem sygnatm·y a.lct. 

Publ.ikowany inwentarz pod względem swoje,? 
.fonny 1 ·óżni się w pewnym stopniu od inwentm·zy 
opTacowywanych p1·zez poLskie m·chiwa państwo

we dla akt wytwo1·zonych p1·zez instytucje cywilne. 
Odstępstwo od zasad · ustalonych pTzez te a1·chiwa 
polega przede wszystkim na tym, że zast.osowana 
tzw. pionowy uklad inwentw·za w od1·óżnienitL oci 
stosowanych obecnie uklaclów poziomych. Te ostai
nie polegają na tym, że nie wprowadza się jak 
w p1·zypacllctó inwentm·za akt ludowego Wojsiw 
Folskiego Tub1·yk pionowych dla wpisywania 
w nich eLementów tyt.ulatuTy poszczególnych .1ecL-
110Stek archiwalnych t.?. sygnattLTY teczek, ich t y 
tuZów, dat wytwoTzeniu akt, ilości stron oTaz ewen
tualnych t~wag. Inne poważne odstępstwo dotyczy 
clat, które podano w następtóją.cym po1·ządku, data 
dzienna, 1niesięczna i 1'0CZ1W - - m·chiwistyka cy
wilna na czolo ·wysuwa datę 1·oczną, patent 1nie
sięczną, a wreszcie dzienną. Odmienną metoclę za
siosowano w związkt~ z tynt, .że w stn~ktw·alno

chTonolog-i.czno-Tzeczowym uklaclzie nadanym ze
.spolom akt. da Ly dzienne zostaly w y k orzystane ja
ko eLem ent seg1·egacji akt oTaz, że publikowan?J 
inwentarz odnosi się do akt wytwo1·zonych w sto
sunicowo 7o·ótkim okresie chronologicznym, a więc 
wysunięcie dat ·rocznych nie jest tak niezbędne 

ja.lco element OTientacy,?ny. 
vV pieTwszym etapie pm.c związanych Z pOTZącl

kowaniem akt !.udowego Wo,iska Po1.skiego z !.at 
1943-1 945, w wynikt~ których pl'zygotowano p1'o
wizoryczne inwe ntaTze bTalo uclzia.l kilkunastu 
pmcowników aTchiwttm. Ich wklad zastal tdTwa
lony wzmiankc;. ::::amieszczoną na ko1'ictt wstępów 
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do inwentar·zy samodzielnych zespołów akt, względ

nie grup zespolów. Wzmianka taka zawier·a st;wier
dzenie pr·zez kogo został wstępnie opr·acowany da
ny zespól. Obok zamieszczono także nazwisko p1·a
cownika, który zakończył prace związane z po
?'ządkowaniem, danego zespoh~ akt or·az przygoto
wał do druku inwentarz poprzedzony omawianym 
wstępem. 

Korzystanie z i·nweniarza akt pr·zy poszukiwa
niu materiałów należy zaczynać od przeglądu sko
?'owidza instytucji i jednostek wojskowych, info?'
nmjącego o 1niejscu poszukiwanego inwentarza ze
społu akt w publikowanym, tomie. Skorowidz obej
muje inwentar·ze wedlug następujących działów: 

S z ta b Gl.ówny, dowództ,wa anni.i, dowództwa kor·-
1Jusów, dowództwa dywizji i brygad, a następnie 
jednostki wojskowe. Fonnacje w wym-ienionych 
działach zostały l~lożone w porządku odpowiada
.iącym ich numeracji, np. pulki piechoty ułożone 
są zgodnie z posiadanym,i przez nie nmner·ami. 

Przy wypisywani·u rewe7'Sów oraz cytowaniu 
akt należy podawać trójkę rzymską, co oznacza, 

że są to akta ludowego Wojska Pol.skiego z okre
su wo.iny, łamaną przez cyfrę arabską, która. od
powiada numer·owi dan ego zespołu akt., zamiesz
czonego przed każdym inwentarzem i wreszcie ła

maną przez inną cyfrę arabską, co oznacza. numer 
teczki akt. Przykładowo wygląda to następująco: 

III 105/16. Można także pr·zy cytowaniu akt poda
wać nazwę zespołu or·az numer· teczki . 

Na uwagę wreszcie zasługuj~ .fakt, że akta lu
dowego W oj ska Folskiego były wielok-rotnie cyt.o
wane w opracowaniach historycznych w okresie 
zanim zostały ostatecznie uporządkowane w Cen
tralnym Archiwum Wojskowym. Dla odszukania 
poszczególnych dokumentów w celu ewentualnej 
ich konfr·ontacji przygotowano uzgodnienie ,stm·ych 
i nowych sygnatm· akt, tzw. konkm·dancję . Konkor
dancja ta z uwagi na bmk rniejsca nie jest za
mieszczona w I serii publikowanego inwentarza, 
zostanie ona natomiast zalączona przy Il serii in
wentar·zy, która obejmie akta jednostek i zakładów 
tyłowych . 

Części I i II opracował 

Części III. IV i V opracował 

Juliusz Malczewski 

Mieczysław Wrzosek 
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Załącznik 

SCHEMA'l' KLA SYFIKACJI AKT W ZESPOLACH* 

f. Ak ta oddz i ału Q.peracyjnego . 

l. Walka: 

a) rozkazy i zarządzenia , 

b) p lany walki, 
c) meldunki, 
d) &prawozd a n ia, 
e) 'P'rotokól y przekazania odcinków fr on

tu i dokumenty o obronie tzw. sty
ków pomiędzy ug rupow ania m i wojsk 
na f ron cie. 

2. s·zkolenie bo jowe: 

a) rozkazy, 
b) plany, 
c) program y, instrukcj-e, regulam iny, 
d) sprawozdania i m eldunki, 
e) kon trola. 

3. Dośw iad czeni a wojen ne : 

a) dzienniki -działa 1't bojowych , 
b) opisy dzia łań bojowych . 

4. Hydrog1·afia : 

a) opisy terenu, 
b) prognozy pogody . 

5. Stan \bo jow y jednostek wojskowych: 

a) m eld unki, 
b) sprawozdan ia. 

II. A k ta oddziału zwiadowczego: 

l. Rozkazy zw iadowcze, 
2. Pla'l1 y z:Wiad u, 
3. Meld unki zwiadowcze, 
4 . Spr awolidania zwiadow cze, 
5. Ko munikaty zwiadowcze. 

III. A kta oddzia lu łączności. 

l. Walka: 

a) rozkazy, 
b) p la ny walki , 
c) m eldunki, 
d) sprawoZJdania. 

2. SzkoLeni-e bo jowe : 

a) rozkazy, 
b) plan y, 
c) progr am y , insL1·ukcje i regulaminy, 
d ) sprawozdan ia i m eldunki, 
e) sprawozda ni a i protokóły 7. kontroli .' 

* Schemat opracowany zo~tal dla zespotu akt cło 
wództwa dywizj i piechoty, które uznano za zespół naj
bardziej typowy, a następnie zostal on wy korz.vstany 
przy porządkowan i u innych zespołów akt. 

\ 

3. Stan b-ojowy od cizia łów łącznośc i : 

a) m eldunki o stanie osobowym , 
b) meld unki o zaopatrzeniu w sprzęt. 

IV. Ak ta oddziału personal nego: 

l ) rozkazy w sp•rawach personalnych , 
2) etaty i wykazy obsady etatowe j w for

macjach wojs ko w ych, 
3) skie rowania na stanowiska , 
4) skorowidze do ew idencji stanów oso-

bowych , 
5) ewidencja stanów osobowych, 
6) awanse - wyka7.y awansow anych , 
7) odznaczen ia - wykazy od zn aczo-nych , 
8) wykazy ukaranych , rozkazy oficerskie 

i wyroki. sądowe, 

9) wykazy rannych , 
10) meldunki o nad7.wyczajnych wypad

kach , 
11) k orespondencja w sp rawach d emobili-

zacji i wykazy demobilizowanych , 
12. wykazy poległych , 

13) wykazy zaginionych bez wieści , 

14) wykazy dezerterów , 
15) wykazy t·o-zstrzelonych, 
16) zawiadom ienia rodzin o śmi,erci. 

V. Kancela ri a: 

l. 'rozkazy dzie nne sztabów wyższych , 
2. r-ozk azy d zienne dow ódcy jednostki, 
3. rozkazy ogóln o- wojskow e, 
4. p'rotok óly z,n iszczenia ak t . · 

VI. A k ta apa ratu pol i tyczno-wychowawczego-: 

l. rozkazy i dyr ek tywy sztabów wyższych , 
2. etaty i st1·u ktuora aparatu polityczno

wychowawczego. 
3. plany p1·acy poli tyczno- wycho-wawczej, 
4. program y i instrukcje dotyczące p racy 

p olityczn o-wych owawczej, 
5. pogadanki pol ityczn e, 
6. meldunki z pracy polityczno-vvycho

wawczej, 
7. spra\VOZJdania z pracy poli tyczno-wy

chowawczej , 
ą. biulety ny slawy. 
9. epimdy boj-owe. 

10. kr-on iki, 
11. korespondencja w s-prawe1ch polityczno

wychowawczych . 

VII. Akta szefostwa a r tylerii. 

VIII. A k ta szefostwa inży niery j no-sapersbeg?. 
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IX. Akta szefostwa ·chemicznego*. 3) akta wydziału intendentury, 

X. Alkta kwatermistrzostwa: 4) akta wydziału prowiantowego, 

l) akta wydziału zdoibyczy wojennej , 
5) a,kta wydziału zakupów, 

2) akta wydziału organizacyjno-planowego 6) akta wydziału technicznego zaopatrze-

(:p'lanowanie transportu), 
nia, 

7) akta wydziału finansowego, 

8) akta słu:bby samochodowej, 
* Akta szefostwa artylerii , inżynieryjno-saperskie- 9) akta służby !Zdrowia, 

go i chemkznego zostały ułożone na wzór akt oddziału 
lO) akta służby weterynaryj n ej. łączmości. · 



AK 
AP 
AR 
AWF! 
BA 
BAC 
BAH 
BAPanc 
BBC 
BK 
BI 
B I Sap 
bł 

BPanc 
bpzmot 
B Sap 
CAW 
d ak 
DAPlot 
da rp 

d as 
DK 
DOW 
DP 
DWL 
G!Kwat 

GZFW 

KC 
KFanc 
KFSZ 

KRN 
krppanc 

LKO 
MO 
NDWF 

NKWD 

NSW 
OFL 
OSH 
o w 
pak 
pas 
pcz 
pczc 

/ 

WYKAZ SKROTOW 

Armia Krajowa 
Armia Folska w ZSRR 
Armia Radziecka 
Armia Wąjska Folskiego 
brygada artylerii 
brygada artylerii ciężkiej 
brygada artylerii haubic 
brygada artylerii pancernej 
British Broadcasting Corporation 
brygada kawalerii 
brygada inżynieryjna 
brygada inżynieryjno-saperska 
batalion łączności 
brygada panc€rna 

- batalion piechoty zmotoryzowanej 
- brygada saperów 
- Centralne Archiwum Wojskowe 
- dywizj-on artylerii konnej 
- dywizja artylerii przeciwlotniczeJ 
- dywizjon aiJ:tyleryjskiego rozpoz_ 

nania pomiarowego 
- dywizjon artylerii samochodowej 

dywizja kawalerii 
- Dowództwo Okręgu Wojskowego 
- dywizja piechoty 
- Dowództwo Wojsk Lotniczych 
- Glów.ne Kwatermistrzostwo Woj-

ska Po1ski-ego 
-Główny Zarząd Polityczno-Wycho

wawczy Wojska Folskiego 
Komitet Cen tralny 
Korpus pancerny 
Korpus Folskich SU Zbrojnych 
w ZSRR 
K~rajowa Rada Narodowa 
kómpania rusznic przeciwpancer
nych 
Ludowy Komisariat Obrony 
Milicja Obywatelska 
Naczelne Dowództwo Wojska Pol- · 
skieg.o 

- Narodnyj Komisariat Wnubrien
nych Diel 
Najwyższy Sąd Wojskowy 
ol;:rona przeciwlotnicza 
oficerski sąd honorowy 
Okręg Wojskowy 
pułk artylerii konnej 
pulk artylerii samochodowej 
pułk czołgów 

pułk czołgów ciężkich 

PKWN 

p l 
pol-wy,ch. 
pp 
p pan c 
PFR 
psa p 
PSZ 
PW 
RKU 
RND 

SBAPpanc 

sb l 
SBM 
sdas 

SDŁ 

SGAR 

skl 
SMiU 
spczc 
sp m 
Szt. G€n 

Szt Gl 
UFA 
WAG 

WBH 
WINW 

WOP 
WP 
WFW 
WSP 
WUB 

zbp 
z pa 
zpk 
zpl 
z p l 
ZPF 

zpp 
ZPW 
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Polski Komi tet Wyzwolenia Na
rodowego 
pułk łączności 

polityczno-wychowawczy 
pułk piechoty 
przeciwpancerny 
Folska Pa,rtia Robotnicza 
pułk saperów 
Polskie Siły Zbrojne 
przysposobi-enie wojskowe 
rej-onowa komenda uzupełnień 
r-ezerwa Naczelnego Dowódcy 
Wojska Folskiego 

- samodzielna brygada artylerii 
. przeciwpancernej 

- samodzi-e~ny batalion łączności 
- samo-dzielna brygada moździerzy 

samodzielny dy,wizjon artylerii sa
mochodowej 
saperska d1rewniana łódka 
Sztab G€neralny A~rmii Radziec
kiej 

- samodzielna kompania łączności 
- Szefostwo Mobilizacji i Uzupełnień 
- samodzielny pulk czolgów ciężkich 

samodzielny pułk moździerzy 
Sztab Generalny Wojska Folskie
go 
Sztab Główny Wojska Folskiego 
Uk,raińs·ka Powstańcza Armia 
Wydział Administracyjno
Gospodarczy 
Wojskowe Biul'O Historyczne 
Wo jskowy Instytu t Naukowo-Wy
dawniczy 
Wojska Ochrony Pogranicza 
Wojsko Polskie 
wydział polityczno-wycho-wawczy 
wojskowy sąd polowy 
Wojewódzki Urząd 
Bezpieczeństwa 

zapasowy bat alion piechoty 
zapasowy pułk artylerii 
zapaso-wy pułk kawalerii 
zapas-owy pułk lotniczy 
zapasowy pułk łączności 
Związek Patriotów Folskich 
w ZSRR 
zapasowy pułk piechoty 

- zarząd polityczn-o-wychowawczy 





\iV Y K A Z 

ZESPOŁOW \1\1 URŁADZI E RZECZO\iVY i'vl 

Nazwa zespolu akt 

Dowództwa ogólno-wojs•ko we 

Sztab Główny WP 
Glówny Za.rząd F olityczno-Wycho
wawczy WP 
Dowództwo l armii WP 
Dowództwo 2 a•rmii WP 
Dowództwo 3 armi i WP 

Dowód ztwa rod7..ajÓ\Ą' woj.s·k i slużb 

Dowódzbwo Ar tyler ii WP 
Dowództvvo Wojsk Pancen1ych 
Zmotoryzowanych WP 
Dowództwo Wo js k Lotniczych WP 
Dowództwo Wojsk Łącznośc i WP 
Dowództwo Wojsk Inży ni eryjnych 
WP 
Oddział Chemi czny WP 

Dowództwa Korpusów 

l K onpus Polsk ich Sil Zbrojnych w 
ZSRR 
l korpus pancerny 

Do w ód ztwa dyw i7.j i 

Pi echoty 

l dyw izja pi echo ty 
2 dywizja pi echo.ty 
3 dywizja piechoty 
4 dywizja pi echot~· 

5 dywizja pi echoty 
G dywizja piechoty 
7 dy wizja pi echoty 
8 dy wizja piechoty 
9 dywizja piechot~· 

10 dywizja p·iechoty 

Kawale1·ii 

l d yw izja km,·aleri i 

Artylerii 
l dywizja ar-t~d e1· ii p·rzeciwl otniczej 
2 dywizja artyl erii 
3 dywizja a rtyl erii przeciwlotniczej 

zes- Str. N1· 1 
polu __ 

l 35 

2 50 
4 70 
5 109 
6 130 

152 406 

232 538 
263 596 
280 617 

299 633 
327 6'i8 

3 64 ' 
233 544 

7 134 
23 191 
36 222 
49 250 
60 274 
75 288 
90 309 

111 326 
11 2 346 
127 363 

13}) 387 

208 487 
153 410 
213 499 
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Nazwa zespołu a kt 

4 dywizja arLy lel'ii przeciwlolnicze.i 
5 dy wizja a rty lerii 

Lot-nic twa 

3 d y wizja lotnictwa m y:jliwskiego 
4 dywizja lotnictwa mieszanego 

Dovvództwa Brygad 

Kawalerii 

l brygada kawale1·ii 

Artylerii 

1 brygada artylerii ci ężki ej 

1 'brygada moździerzy 

2 brygada artylerii h aubi c 
3 brygada artylerii haubic 
4 brygada artylerii przeciwpan-

cernej 
5 brygada a rtylerii ci ę~Jkiej 

6 brygada artylerii lekkiej 
7 brygada artylerii ciężkiej 
8 ·brygada artylerii ciężkiej 
9 'b~·ygada artylerii przeciwpan

cernej 
10 brygada artylerii ciężkiej 
11 brygada artylerii przeciwpan

cemej 
14 ·m·ygada a rtyler ii przeciwpan

cerne j 

Broni Pancern ej 

1 brygada pancerna 
l brygada piechoty zmotoryzowa-

nej 
2 brygad-a pancer.na 
3 •brygada pancel'na 
4 brygada pancerna 

16 brygada pancerna 

Saperów 

l brygada saperów 
2 !brygada saperów 
3 brygada ponton owo-mostowa 

l
' Nr 

1 zes- Str. 
polu l 

218 507 
167 429 

266 606 
269 607 

139 387 

223 520 
135 457 
168 432 
172 445 

191 469 
224 524 
154 415 
158 419 
162 425 

195 474 
176 452 

199 478 

204 /!83 

253 575 

234 547 
23'5 553 
236 557 
237 560 
256 584 

300 637 
306 650 
~Hl 659 



Nazwa zespołu akt 

4 brygada saperów 
5 bt:ygada saperów 

Pułki 

Piechoty 

l pułk piechoty 
2 pułk piechoty 
3 pułk piechoty 
4 pu~k piechoty 
5 pułk piechoty 
6 pułk piechoty 
7 pułk piechoty 
8 pułk . piechoty 
g pułk piechoty 

10 pułk piechoty 
11 pułk piechoty 
12 pułk pi·echoty 
13 pułk piechoty 
14 pułk piechoty 
15 pu~k piechoty 
16 pułk piechoty 
17 pułk piechoty 
18 pułk piechoty 
25 pubk piechoty 
26 pułk piechoty 
27 pułk piechoty 
28 pułk piechoty 
2g pułk piechoty 
30 pułk piechoty 
32 pułk piechoty 
33 pułk piechoty 
34 pułk piechoty 
35 pułk piechoty 
36 pułk piechoty 
37 pułk pi·echoty 

Kawalerii 

l pułk kawalerii 
2 pułk kawalerii 
3 pułk kawalerii 

Artylerii 

l pułk artylerii . lek~iej 

l pułk moździerzy 
2 pułk artylerii lekkiej 
2 purk moździerzy 
3 putk artylerii lekkiej 
3 pułk moździerzy 
4 pulk artylerii prZieciwpancernej 
5 pułk moździerzy 
6 pułk artylerii lekkiej 
7 pulk artylerii haubic 
8 pułk arrtylerii haubic 
8 pułk moździerzy 
g puł!k artylerii haubic 

10 pułk artylerii haubic· 
10 pułk moździerzy 
11 pułk artylerii haubic 
11 pułk moździerzy 
12 pułk artylerii haubic 
13 pulk artylerii samochodowej 

l 
Nr J 

zes
połu 

Str. 

316 664 
321 669 

8 159 
g 165 

10 170 
24 203 
25 207 
26 210 
37 231 
38 234 
3g 237 
50 254 
51 257 
52 261 
61 276 
76 2g7 
62 278 
77 2ga 
63 279 
78 300 

128 370 
113 352 
12g 372 
114 354 
130 373 
115 355 
102 332 

g2 317 
103 334 

g3 319 
104 337 

g1 314 

140 3g6 
141 3g6 
142 398 

11 175 
225 526 

27 212 
23'g 564 

40 23g 
226 531 
1g2 471 
186 461 

53 264 
16g 437 
170 43g 
187 462 
171 444 
173 449 
188 465 
174 450 

. 18g 466 
175 451 
260 589 

;30 -

Nazwa zespołu akt 

15 pułk artylerii przeciwlotniczej 
16 pułk arrtylerii przeciwlotniczej 
17 pułk artylerii rprzeciwlotniczej 
18 pułk artylerii prz,eciwlotniczej 
19 pulk artylerii przeciwpancernej 
20 pułk artylerii przeciwpancernej 
22 pułk artylerii lekkiej 
23 pułk artylerii lekkiej 
24 pułk artylerii samochodowej 
25 pułlk a:riylerii samochodowej 
26 pubk artylerii przeciwlotniczej 
27 pułk artylerii samochodowej 
29 pułk artylerii prZ~eciwpancernej 
30 \l;:iułk artylerii przeciwpancernej 
31 pułk artylerii p•rzeciwpancernej 
32 pułk . artylerii przeciwlotniczej 
37 pułk artylerii lekkiej 
38 puł-k artylerii lekkiej 
3g pułk artylerii lekkiej 
40 pułk artylerii lekkiej 
43 pułk artylerii leklkiej 
44 pułlk artylerii ciężkiej 
45 pułk artylerii lekkiej 
47 pułk artylerii ciężkiej 
48 pułk a·rtylerii lekkiej 
50 pułk artylerii ciężkiej 
53 pułk arrtylerii przeciwpancernej 
56 pułk artylerii przeciwpancernej 
57 pułk artylerii konnej 
58 pułk artylerii przeciwpancernej 
61 pułk artylerii przeciwlotniC1lej 
63 pułk artylerii przeciwpancer.nej 
66 pułk :artylerii przeciwlotniczej 
69 pułk artylerii przeciwlotniczej 
72 pułk artylerii przeciwpancernej 
75 pułk artylerii przeciwlotniczej 
77 pułk arty.lerii przeciwlotniczej 
78 pułk artylerii :przeciwpancernej 
7g pułk artylerii przeciwlotniczej 
81 pułk artylerii prZJeciwlotniczej 
83 pułk arrtylerii pr,zeciwlotniczej 

Czołgów 

l pułk czołgów 
2 pułk czołgów 
4 pułk czołgów ciężkich 
5 pułk cwlg6w ciężkich 
6 pułk czołgów ciężkich 

Lotnicze 

l pułk lotnictwa myśliwskiego 
2 pułk bombowców nocnych 
3 pułk lotnictwa szturmowego 
3 pułk lotnictwa bombowego 

11 pułk lotnictwa myśliwskiego 
14 pułk lotniczy korekcji i zwiadu 

Łączności 

l pułk łączności 
3 pułk łączn>Ości 
4 pułk łączności 

209 492 
210 494 
211 4g5 
212 496 
193 472 
194 473 

64 280 
7g 302 

240 565 
241 567 
242 569 
243 569 
200 480 
201 480 
202 481 
227 532 
105 339 

g4 321 
131 374 
116 356 
155 417 
159 421 
156 418 
160 422 
157 418 
161 424 
196 475 
197 476 
143 39g 
205 485 
214 502 
206 485 
215 503 
216 505 
1ga 477 
217 505 
219 512 
207 486 
220 514 
221 516 
222 518 

254 582 
255 583 
257 586 
258 588 
259 588 

270 608 
271 609 
272 60g 
264 604 
267 606 
275 612 

281 619 
282 620 
283 622 



l N1· l Nr l Nazwa zespołu akt ze s- Str. Nazwa zespołu akt ze s- Str. 
polu polu 

- --

6 pułk ląc.zności lotnictwa 274 611 14 bataliO!Il saperów 68 283 

l 7 pułk łączności lotnictwa 276 613 15 batalion saperów 245 572 
18 batalion s:ap€rów 96 323 

Bataliony, dywizjony 19 batalion saperów 108 342 

Piechoty 20 bataliO'Il saperów 120 360 

Batalion szkolny l DP 12 179 
21 batalion saperów 134 377 

Batalion szkolny 2 DP 28 214 24 batal~on saperów 307 653 

Batalion szkolny 3 DP 41 240 25 batalion saperów 317 666 

Batalion szkolny 4 DP 54 266 26 batalion saperów 308 655 

Batalion szkolny 5 DP 65 281 
27 batalion saperów 309 656 

Batalion sZkolny 6 DP 80 303 28 batalion saperów 318 667 

Batalion szkolny 9 DP 117 358 29 batalion saperów 310 657 

l batalion ·szturmowy 137 380 
3'0 batalion saperów 3'19 667 

l batalion kobiecy im. Emilii Plater 138 381 
31 'batalion pontonowo-mostowy 313 662 
32 bataliO'Il saperów 320 668 

Kawalerii 33 batalion pontonowo-mostowy 314 662 

dywizjon szkolny l DK 144 401 34 batalion saperów 322 672 
35 batalion pontonowo-mostowy 315 663 

Artylerii 36 batalion saperów 323 673 

l dywizjon artylerii raki·etowej 23'8 563 38 batalion saperów 324 674 

l dywizjon artylerii samochodowej 13 180 
3'9 batalion saperów 325 675 

l dywizjon artylerii przeciwlotni- Łączności 

czej 228 533 
2 dywizjon a-r tylerii samochodowej 29 216 3 batalion łączności 284 623 

3 dywizjon artylerii samochodowej 42 242 6 batalion łączności 244 571 

4 dywizjon artylerii samochodowej 55 268 10 batalion łączności 285 624 

4 dywizjon adylerii przeciwlotni- 11 batalion łączności 286 625 

czej 145 402 Chemiczne 
5 dywizjon artylerii samochodowej 81 305 
5 dywizjon artyleryjskiego rozpo- l batalion chemiczny 328 679 

znania pomiarowego 229 535 2 batalion chemic-zny 329 680 
6 dywizjon artylerii samochodowej 66 282 3 batalion chemiczny 330 682 
6 dywizjon artyleryjskiego rozpo- Samochodowe 

znania pomial):owego 163 426 
7 dywizjon artylerii samochodowej 261 596 4 batalion samochodowy 164 427 
·s dywizjon artyleryjskiego rozpo- 8 batalion samochodowy 180 454 

znania pomiarowego 230 536 Sanitarne 
9 dywizjon a r tyleryjskiego rozpo-

znania pomiall"owego 177 453 l batalion sanitarny 21 187 
10 dywizjon artylerii samochodowej 95 322 2 batalion sanitarny 35 221 
10 dywizjon sztabowy dowódcy ar- 3 batalion sanitall"ny 47 245 

tylerii WP 231 537 4 batalion sanitarny 59 271 

11 dywizjon artylerii samochudowej 106 340 5 !batalion sanitarny 73 286 
12 dywizjon artylerii samochodowej 118 359 6 batalion sanitarny 88 307 
13 dywizjon artylerii samochodowej 132 375 7 batalion sanitarny 247 572 

Rozpoznawcze 
lO batalion sanita<rn.y 111 344 
11 batalion sanitarny 98 324 

l batalion rozpoznawczy 262 594 12 batalion sanitarny 13'6 379 

Saperów 
15 batalion sanitarny 124 361 

l batalion saperów 15 181 Kompanie 

2 batalion saperów 31 217 Zwiadowcze 
4 lbtalion saperów . 44 244 
5 batalion saperów 56 269 l kompania zwiadowcza 14 180 
6 batalion pontonowo-mostowy 312 661 2 kompania zwiadowcza 30 216 
7 batalion saperów 326 676 3 kompania zwiadowcza 43 243 
8 batalion saperów 302 643 5 kompania zwiadowcza 67 282 
9 batalion saperów 303 645 6 kompania zwiadowcza 82 305 

lO batalion saperów 304 646 8 kompania · zwiado-wcza 107 341 
11 batalion saperów 305 648 9 kompania zwiadowcza 119 359 
13 batalion saperów 83 305 10 kompania zwiadowcza 133 376 
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Nazwa zespołu akt 

Łączności 

l kompania łączności 
2 kompania łączności 
3 kompania łączności 
4 kompani.a łączności 
5 kompania kablowo-tyczkowa 
6 kompania teleg.raficzno-budow

lana 
8 kompania kablowo-tyczkowa 
9 kompania telegraficzno-eksploa-

tacyjna 
10 kompania radiowa 
11 kompania kablowo-tyczkowa 
12 kompania 'lą:czhości 
13 kompania łączności 
14 kompania lącz'ności 
15 kompania łączności 
16 kompania 'lączności 
19 komp.ania lączności 
22 kompania budowy linii teleg.ra

ficznych 
23 kompania kablowo-tyczkowa 
24 kompania budowy linii telegra

ficznych 
30 kompania telegraficzno-eksplo~

tacyjn:a 
32 kompania telegraficzno-telefo

niczna 
38 kompania kablowo-tyczkowa 

Chemiczne 

l kompania chemiczna 
5 kompainia chemiczna 
6 kompania chemiczna 

10 kompania chemiczna 

Samochodowe 

l kompania samochodowa 
2 kompania samochoc,iowa 
7 kompania samochodowa 
8 kompania samochodowa 

13 kompania samochodowa 
14 kompania samochodowa 
9 kompania dowozu ma terialów 
pędnych smaTów 

·· sanitarne 

·• 5 kompania sanitarna 
14 kompania sanitarna 

Sztabowe 

kompania sztabowa l brygady sa
perów 

' Szwadrony 

6 szwadron sanitarny 
10 szwadron łączności 

Nr 
zes- Str. 
p_oł~ 

16 183 
32 218 
45 244 
57 269 

287 626 

288 626 
289 627 

290 628 
291 628 
292 629 

69 283 
109 343 

97 324 
84 305 

121 360 
135 377 

293' 629 
294 630 

295 630 

296 631 

297 632 
298 632 

17 185 
70 284 
85 306 

246 572 

18 

71 
86 

122 
110 

165 
179 

301 

186 
220 
285 
306 
361 
343 

574 

427 
454 

642 

150 404 
147 403 
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Nazwa zespołu akt 

12 szwad:ron saperów 

Baterie 
bateria sztabowa 5 DA 

Eskad~·y 

103 eskadra lotnictwa łączności 

Pi·ekarni€ 

l pie kar.nia polowa 
2 piekarnia polowa 
3 piekarnia polowa 
4 piekarnia polowa 
7 piekarnia polowa 
8 piekarnia 1p0lowa 
9 piekarnia polowa 

10 piekarnia polowa 
12 piekarnia polowa 
19 piekarnia polowa 
38 pieka,rnia polowa 

Pralnie 

Pral'Tiie polowe l DP 

Ambulanse weterynaryjne 

l ambulans weterynaryjny 
3 ambulans weterynaryjny 
5 ambulans weterynaryjny 
9 ambulans weterynaryjny 

Stacje poczty polowej 

3077 stacja poczty polowej 
3079 stacja poczty polowej 
3083 stacja poczty polowej 
3116 stacja poczty IPOlowej 
3313 stacja poczty polowej 

Kasy polowe 

.1864 kasa polowa 
· 1867 kasa polowa 
1881 kasa polow·a 
2129 kasa polowa 

Warsztaty 

Warsztaty remontowe 5· DA 
14 warsztaty remontowe 
15 warsztaty r·emontowe 
17 war.sztaty naprawy broni 
Warsztaty mundurowe 9. DP 

Parki 

4 pat•k artyleryjski 
5 park artyleryjski 

13 park a;rtyleryjski 

Bazy i kolunmy 

21 baza t~em'ontu sarnochod.owego 
7 kolumna ta'borowa 

l 
z~~~ l. Str. 
połu 

146 403 

178 453 

277 614 

19 186 
3'4 220 
46 245 
58 270 
87 306 
72 285 
99 325 

123 361 
251 574 
166 428 
182 455 

20 187 

22 190 
48 249 

151 405 
125 362 

278 615 
265 605 
268 607 
273 610 
279 615 

74 287 
89 308 

100 325 
184 456 

181 455 
248 573 
249 573 
250 574 
126 362 

148 404 
203 482 
190 468 ' 

183 455 
149 404 
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INWENTARZE 





ROZDZIAL I 

INWENTARZ AKT SZTABU GŁOWNEGO WP 

Zespól nr l 

Sztab Główny N a czelnego Dowództwa W oj ska 
Polskiego sformowany zgodnie z rozkazem NDWP 
nr 3/org. z dnia 8 sierpnia 1944 r. jako organ bez
pośredniego dowodzenia i kierowania Wojskiem 
Polskim '' według etatu dowództwa frontu 
nr 02/401 ",", · na podstawie rozkazu NDWP 
nr 177 /01·g. przeformowany został na Sztab Gene
ralny WP. 

informacyjny, oddział wyszkolenia bojowego, od
dział "8" (łączności specjalnej), oddział administra
cyjno-gospodarczy, wydział finansowy, kancelaria 
główna, adiutantura i komenda kwatery. 

W skład Sztabu Głównego wchodziły: oddział 

operacyjny, oddział wywiadowczy, oddział orga
nizacyjno-e tatowy, oddział topograficzny, oddział 

Akta Sztabu Głównego WP stanowią zespół zło
żony, obejmujący obecnie 421 jednostek archiwal
nych. Wybrakowano 74 teczki zawierające maku
laturę oczywistą. Akta sztabu wstępnie uporząd

kował i inwentarz do druku przygotował R. L. Pol
kowski. 

---,....----------,------------- --- ---
Sygna- ~ 

tura T Y T U L, T RE S Ć 
--,- - Daty 

Oddział ope1·acyjny 

l Rozkazy operacyjne oraz Z)aTządzenia org~izacyjno-admi.nistra

cyjne i rozkazy oficerskie NDWP. 

2 Komunikaty orpe·mcyjne Sztabu Główinego WP. Protokóły zn~sz

czenia akt. 
3 K10munikaty operacyjne l AWP. Meldun•!<Ji bojowe 4 _DP. 

4 Komunikaty operacyjne l A WP. Sprawozdanie z walk l DP 
o Pragę. 

5 Komu:ni•ka:ty orpera.cyjne i AWP. 

6 Biuletyny zwiadowcze l Frontu Białoruskiego. 

7 Zarządzenia w sprawie łączności specjalnej. 

8 Sprawy organizacyjne. - Wykazy formowanych jednostek, przy
gotowania do ofensywy. 

9 Pismo w sprawie naniesienia linii frontu na mapę. 

10 Schematy rozlokowania jednostek WP. 

11 Schemat rozlokowania jednostek WP w rejonie Warszawy. 

* CA W, Szt. Gl., t. 303, s. L 

30.11.1944 
18.05.1945 

17.11. -
29.12.1944 

18.08. -
23.09.1944 

1.09. -
17.10.1944 
14.10. -
21.10.1944 
29.11. -
25.12.1944 
27.12.1944 
4.01.1946 

11.09. -
28.12.1944 

9.11.1944 

25.08. -
29.11.1944 

8.11.1944 

Ilość 
kart 

172 

85 

115 

158 

31 

49 

63 

99 

l 

5 

l 

l Uwagi 

** CAW, Szt. Gł., t. 412, s. 31-33 - dyrektywa dowództwa Armii Radzieckiej z dnia 13 sierpnia 
1944 r.; CA W, Szt. Gł., t. 300, s. 16- ·rozkaz NDWP nr 8/org. z dnia 20•.8.44 r. 
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Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

12 Schematy rozlokowania i obsada personalna st anowisk 2 A WP. 

13 Schematy rozlokowania jednostek. Wykazy obsady personalnej 
3 AWP. 

14 Szkolenie bojowe. - Plany zajęć. 

15 Tabele haseł, odzewów i sygnałów, plany szkolenia bojowego. 

16 Szkolenie bojowe. - Wykazy regulaminów i literatury. 

17 Szkolenie bojowe. - Meldunki 10 DP i protokół kontroli. 

13 Dziennik działań bojowych Wojska Folskiego w 1944 r. 

19 Historia 4 BPanc. 

20 Meldunki o stanie bojowym WP. 

21 Meldunki o stanie bojowym l A WP. 

22 Meldunki organizacyjne i meldunki o stanie bojowym 6 i 10 DP. 

23 Meldunki o ruchu transportów i odbudowie linii kolejowych. 

24 Sprawozdania o zaopatrzeniu WP w materiały pędne. 

25 Sprawy kancelaryjne. - Instrukcje i zarządzenia. Rozkaz o wstrzy
maniu formowania 3 A WP. 

26 Sprawy personalne. - Charakterystyki bojowe, wnioski awan
sowe. 

27 Komunikaty operacyjne Sztabu Głównego WP. 

28 Komunikaty operacyjne S?:tabu Głównego WP. 

29 Rozkazy operacyjne 2 A WP, wykazy dowódców i poległych ofi
cerów. 

30 Meldunki operacyjne dowództw rodzajów wojsk. Dyslokacja jed
nostek WP. 

31 Meldunki operacyjne dowództw rodzajów wojsk. 

32 Meldunki bojowe l, 3, 9, 11 i 14 dywizji piechoty. 

33 Meldunki o rozminowaniu, walkach z bandami, dyslokacji. 

34 Biuletyny zwiadowcze l Frontu Białoruskiego. 

35 Tabele sygnałów rozpoznawczych. 

36 Rozkazy NDWP w sprawach dyslokacji, walk z bandami i spra
wach granicznych. 

37 Mapy z naniesionymi działaniami i rozlokowaniem 2 A WP. 

38 Meldunki o dyslokacji jednostek kwatermistrzostwa WP. 

39 Wykazy obiektów wojskowych OW Pomorze. 

40 Wykazy i szkice sytuacyjne obiektów wojskowych w województwie 
poznańskim . 

41 Szkolenie bojowe. - Plany. 
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Daty 

1.10. -
27.12.1944 
30.10.1944 

18.10. -
20.11.1944 
18.10. -
28.12.1944 
15.10. -
16.12.1944 
29.12.1944 
20.02.1945 
21.07.1944 . 
18.03.1945 

1.08.1944 
12.05.1945 
20.10. -
25.12.1944 
20.10. ----:" 

8.12.1944 
25.11. -
27.12.1944 
20.10. -
29.12.1944 
9.10.-

19.12.1944 
11.10. -
30.12.1944 
24.11. -
29.12.1944 
1.01. -

28.02.1945 
1.03. -

11.04.1945 
8.01. -

11.09.1945 
10.01. -
28.02.1945 
28.02. -
15.05.1945 
19.05. -
18.07.1945 
15.05. -
26.09.1945 
1.01. -

25.01.1945 
1.01. -

25.09.1945 
16.05. -
29.07.1945 

19.01. -
16.07.1945 
23.04. -
10.08.1945 
14.06.1945 

1.06. -
16.06.1945 
14.01. -
12.06.1945 

Ilość 
kart 

19 

12 

6 

41 

42 

46 

135 

34 

100 

17 

63 

24 

37 

59 

88 

168 

51 

44 

171 

177 

110 

192 

33 

67 

148 

22 

20 

99 
68 

22 

l Uwagi 



Sygna- ~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

42 Opisy działań bojowych. Protokół kontroli WINW. 

43 Sprawozdanie z działań lotnictwa w operacji berlińskiej . 

44 Służba hydrometeorologiczna.- Korespondencja, prognozy pogody. 

43 Wykaz ilościowy jednostek bojowych WP. 
46 Wykaz ilościowy jednostek bojowych WP. 
47 Wykaz ilościowy jednostek bojowych WP. 
48 Wykaz ilościowy jednostek bojowych WP. 
4\l Wykaz ilościowy jednostek bojowych WP. 
50 Wykaz ilościowy jednostek bojowych WP. 
51 Meldunki o stanie bojowym l A WP. 

52 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. Meldunki bojowe 
8 DP. 

5~~ Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

54 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

55 Transport. Rozkazy, instrukcje. 

56 Transport. Meldunki i zapotrzebowania. 

57 Wykazy odznaczonych, wnioski awansowe i charakterystyki bo
jowe. 

58 Sprawy personalne. - Wykazy oficerów, korespondencja. 

59 Korespondencja w sprawach personalnych. 

60 Sprawy personalne. - Wnioski odznaczeniowe, wykazy oficerów, 
korespondencja. 

61 Zarządzenia organizacyjne Sztabu Głównego WP. 

62 Rozkazy organizacyjne i oficerskie NDWP. 

63 Korespondencja w sprawach personalnych i demobilizacji. 

64 Zarządzenia NDWP w sprawach sanitarnych i administracyjnych. 

65 Rozkazy okolicznościowe i administracyjno-porządkowe NDWP. 

66 Protokóły zniszczenia akt. 

Oddział organizacyjno-etatowy 

Wydział I etatowy 

67 Plan formowania jednostek WP. 
68 Księga śtreszczeń rozkazów organizacyjnych na rok 1944. 

69 Etaty i korespondencja w sprawach organizacyjnych. 

70 Etaty i korespondencja w sprawie opracowania nowych etatów. 

71 Korespondencja w sprawach organizacyjnych. 

72 Korespondencja w sprawach formowania. 
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Daty 

13.02. -
11.07.1945 

4.05.1945 
4.01. -

14.02.1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 

1.01. -
27.08.1945 
1.01. -

20.03.1945 
20.02. -
15.06.1945 
20.06. -
20.09 .1945 
27.01. -

4.06.1945 
28.01. -
25.06.1945 

1.01. -
2.05.1945 
1.01. -

25.06.1945 
17.01. -
11.10.1945 
2.05.-

22.09.1945 
1.01. -

12.02.1945 
13.04. -
23.09.1945 
13.06. -
26.09.1945 

2.01. -
22.12.1945 

2.03. -
17.10.1945 
18.01. -
19.09.1945 

1944 
10.08. -
22.12.1944 
13.09. -
22.12.1944 
14.12.1944 
24.04.1945 
16.09. -
21.12.1944 
19.09. -
15.12.1944 

Ilość 
kart 

109 

34 
210 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

15 

130 

117 

38 

55 

137 

139 

160 

176 

201 

13 

174 

337 

35 

85 

17 

12 
3R 

182 

495 

184 

50 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TRESć 

73 Plany organizacyjne na rok 1945. 

74 Plany formowania jednostek WP na rok 1945. 
75 Plany organizacji WP w okresie pokojowym, wykaz zasobów mo-

bilizacyjnych. 
76 Organizacja. - Projekty etatów, korespondencja. 

77 Organizacja. - Plany · formowania, korespondencja. 

78 Organizacja. - Etaty, korespondencja. 

79 Organizacja. Etaty, projekty etatów, korespondencja. 

80 Korespondencja w sprawach organizacyjnych. 

Wydzial II ewidencji 

81 Wytyczne w sprawach sprawozdawczości ewidencyjnej . 

82 Korespondencja w sprawie sprawozdawczości ewidencyjnej. 

33 Meldunki o stanie bojowym całości WP. 

84 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

85 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

86 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

87 Meldunki o stanie bojowy~ jednostek WP. 

88 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

89 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

90 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

91 Meldunki o stanie bojowym l, 2 i 3 A.WP. 

92 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP i o przebiegu formo
wania. 

· ~13 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

94 Sprawozdania o stanie bojowym jednostek WP. 

95 Sprawozdania okresowe o stanie bojowym calości ' WP. 

96 Ewidencja stanu etatowego i faktycznego jednostek podległych 
NDWP. 

97 Ewidencja stanu . etatowego faktycznego jednostek l A WP. 

98 Ewidencja stanu etatowego faktycznego 2 A WP. 

99 Ewidencja stanu etatowego i faktycznego jednostek 3 A WP. 

100 Skorowidz jednostek WP. 
101 Spis jednostek i instytucji WP wg numerów poczt polowych. 
102 Zestawienie etatowego i bojowego stanu jednostek WP bez l A WP. 
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Daty 

23.12.1944 
6.04.1945 

1945 
25.05.-
13.09.1945 
2.01. -

27.10.1945 
3.03.-

23.10.1945 
27.04.-

5.07.1945 
22.07.-
19.07.1945 
1.01. -

28.12.1945 

5.10.~ -

24.10.19H 
18.12.1944 
16.05.1945 
31.08. -
30.12.1944 
1.09. -

31.12.1944 
1.09. -

31.1 2.1944 
4.09.-

24.09.1944 
23.09. -
31.12.1944 
25.09.-
25.12.1944 

1.10. -
23.10.1944 
10.10. -
18.12.1944 
1.11.-

31.12.1944 
20.12.1944 

8.02.1945 
30.12.1944 

4.01.1945 
15._11.1944 
1.07.1945 
1.12.1944 
1.03.1945 
1.11.1944 
1.01.1945 
1.12.1944 

15.02.1945 
1.11.1944 
1.02.1945 
1.11.-

20.11.1944 
1944 

1944-1945 
1944-1945 

., 
ilość 
kart 

577 

29 
137 

220 

543 

372 

320 

5 

29 

169 

204 

215 

219 

375 

391 

158 

218 

522 

200 

702 

76 

59 

393 

42 

24 

24 

22 

24 
50 
18 

. , Uwagi 



l 
Sygna-~ 

tura T Y T U L, T RE Ś Ć 

103 Straty. - Meldunki statystyczne. 

104 Zarządzenia w sprawie sprawozdawczości ewidencyjnej. 

105 Korespondencja w sprawie sprawozdawczości ewidencyjnej. 

lOG Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

107 Meldunki o stanie bojowym jednostek l i 2 A WP i o osobach woj
skowych przebywających w szpitalach. 

108 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

109 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

110 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

111 Meldunki o stratach stanu osobowego jednostek WP. 

112 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

11 ::l Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

114 Meldunki o stanie bojowym całości WP. 

115 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

116 Meldunki o stanie bojowym jednostek WP. 

Daty 

10.09. -
23.12.1944 
3.07.-

28.08.1945 
20.01. -
13.09.1945 
1.01. -

10.01.1945 
1.01. -

13.09.1945 
1.01. -
1.09.1945 
4.01. -

12.01.1 945 
2.01. -

10.09_1945 
1.01. -

10.05.1945 
9.02. -
3.04.1945 

30.03.-
17.05.1945 
1.04. -
1.08.1945 

10.05. -
1.07.1945 

30.06. -
1.09.1945 

117 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w instytucjach 1.06.1945 
centralnych WP. 

118 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w oddziałach i jed- 31.05. ·-
nostkach Głównego Zarządu Informacji WP. 30.07.1945 

l Hl Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach pie
choty WP. 

120 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach lot
niczych WP. 

121 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach łącz
ności WP. 

12:2 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach in
żynieryjnych WP. 

123 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców wojsk chemicznych. 

124 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach sa
mochodowych WP. 

125 Meldunki o stanie faktycznym podoficerów i szeregowców w szko
łach wojskowych. 

126 Meldunki o stanie podoficerów szeregowców w jednostkach re-
zerwy oficerów WP. 

12.7 Meldunki o stanie podoficerów szeregowców w rejonowych ko
mendach uzupełnień. 

J 28 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w morskim ba
talionie zapasowym. 

120 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach kwa
termistrzostwa WP. 

130 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach sa
nitarnych WP. 

131 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach we
terynaryjnych WP. 

132 Meldu~ki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach dro
gowych WP. 
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1.06.1945 

26.05. -
27.06.1945 
30.05. -
30.06.1945 
1.06.1945 

1.06. -
5.06.1945 
1.06.1945 

1.06.1945 

1.06. -
17.07.1945 
28.05. -
10.06.1945 
1.06.1945 

1.06. -
30.06.1945 
27.05.-
23.06.1945 

1.06.1945 

1.06.1945 

Ilość 
kart 

109 

5 

185 

157 

600 

317 

57 

138 

448 

669 

507 

622 

550 

630 

55 

l Uwagi 

9 Tylko za zgo
dą Szefa 
CAW. 

139 

54 

51 

6 

21 

33 

5 

60 

2 

127 

142 

17 

20 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TRE,SC Daty Ilość 

kart 

133 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach i in- 1.06.1945 29 
. sytucjach handlowych WP. 

134 Meldunki o stanie podoficerów i szeregowców w jednostkach KBW . 1.06.1945 24 

135 Ogólne zestawienie stanu etatowego WP w okresie wojennym i po- 25.07.1945 l 
kojowym. 

136 Ogólne zestawienie stanu etatowego WP w okresie wojennym 25.07.1945 l 
i pokojowym. 

137 Ogólne zestawienie stanu etatowego WP w okresie wojennym 25.07.1945 l 
i pokojowym. 

138 Ogólne zestawienie stanu podoficerów i szeregowców WP. 25.0'1.1945 l 
J3!J Ogólne zestawienie stanu podoficerów i szeregowców WP. 25.07.1945 l 
i40 Zestawienia stanu jednostek WP w okresie wojennym poko- 13.09.1945 158 

jowym. 
141 Wykazy stanu osobowego jednostek podległych NDWP 1.02. - 122 

20.04.1945 
142 Wykazy stanu osobowego jednostek l AWP. 1.02. - 119 

1.03.1945 
143 Wykazy stanu osobowego jednostek 2 AWP. 1.02. - 121 

10.03.1945 
144 Wykazy stanu osobowego w jednostkach i zakładach kwatermi- 1.02. - 134 

strzostwa WP. 20.04.1945 
145 Meldunki o wynikach kontroli ewidencji stanu osobowego w jed- 2.01. - 170 

nostkach WP. 12.09.1945 
146 Wykaz jednostek sanitarnych przekazanych WP przez Armię Ra- 13.01. - 18 

dziecką. Dyrektywa o rozformowaniu poczt polowych. 23.07.1945 
147 Księga stanu bojowego jednostek ubezpieczenia bojowego. 1945 139 
148 Księga stanu osobowego jednostek zakładów kwatermistrzostwa 1945 140 

WP. 
149 Księga stanu osobowego jednostek 

WP. 
zakładów kwa termistrzostwa 

150 Meldunki statystyczne o stratach stanu osobowego w jednostkach 
WP. 

151 Meldunki o stratach stanu osobowego jednostek WP od czasu 
sformowania. 

152 Meldunki o stratach stanu osobowego jednostek WP od początku 
formowania. 

153 Meldunki o stratach stanu osobowego w jednostkach WP. 

Wydział III uzupełnień 

154 Mobilizacja. Korespondencja, protokóły kontroli. 

155 Meldunki o stanie bojowym i dopływie uzupełnień stanu osobo
wego do jednostek WP. 

156 Wykaz zapotrzebowań na uzupełnienia stanu osobowego. 
157 Meldunki o stanie etatowym oraz plany uzupełnień i korespon

dencja. 
15a Meldunki, sprawozdania i korespondencja dotycząca uzupełnień 

WP. 
159 Meldunki o stanie uzupełnień w jednostkach zapasowych WP. 

160 Sprawy personalne. - Zarządzenia NDWP rozkazy oficerskie, 
korespondencja. 

161 Meldunki o szkoleniu szoferów i innych specjalistów na kursach 
wojskowych. 

·162 Demobilizacja. - Wykazy imienne, korespondencja. 

- 40-

1945 

31.03. -
20.07.1945 

1.06.1945 
1.01.1946 

14.06. -
8.08.1945 

25.07. -
10.09.1945 

30.10. -
2.12.1944 

30.10. -
31.12.194~ 

1.11.1944 
25.12.1944 

1.08.1945 
27.12.1944 
28.04.1945 
29.12.1944 

1.06.1945 
29.12.1944 
5.06.1945 
1.01. -
8.09.1945 

17.01. -
19.06.1945 

198 

391 

72 

208 

359 

15 

134 

41 
176 

116 

230 

106 

88 

171 

l U~agi 



sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

163 Korespondencja w sprawach personalnych i uzupełnień. 

164 Mobilizacja. - Wykazy potencjału, instrukcje. 

165 Meldunki o stanie koni w jednost-kach zapasowych WP. 

Wydzial IV kontroli slużby wewnętrznej 

166 Instrukcje i zarządzenia w sprawie naznaczania komendantów 
wojennych. 

167 Dyscyplina. Rozkazy. Rozkaz o likwidacji 3 AWP. 

168 Zarządzenia w sprawie uruchomienia komunikacji lotniczej . 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

Zarządzenia w sprawie przekraczania granicy polsko-radzieckiej . 

Sprawy porządkowe i repatriacja - korespondencja. 

Sprawy ewidencji personalnej. - Protokóły kontroli, korespon
dencja. 
Sprawy personalne i administracyjne. - Imienne wykazy ofice~ 

rów przybyłych do WP, korespondencja. 
Sprawy personalne i gospodarcze. - Korespondencja. 

Korespondencja w sprawie wykroczel'l dyscyplinarnych i działal

ności band. 
Korespondencja w sprawach kwater, umundurowania i dyscypliny. 

Meldunki o stanie etatowym i faktycznym w dywizjach piechoty, 
korespondencja w sprawie sztandarów. 
Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

Rozkaz Szefostwa Mobilizacji i Uzupełnień o zorganizowaniu ko
mend garnizonów i korespondencja. 
Rozkazy wewnętrzne Sztabu Głównego WP i wnioski awansowe. 

Wniosek w sprawie awansowania podoficerów kancelarii Sztabu 
Głównego WP. 
Sprawy dyscyplinarne. - Meldunki. 

Korespondencja o przebiegu służby podoficerów 
Wykazy imienne zwolnionych. 
Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

szeregowców. 

184 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

185 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

Wydzial V dyslokacji 

1S6 Księga dyslokacji jednostek WP. 

187 Księga dyslokacji jednostek WP. 
18fJ Księga dyslokacji jednostek WP. 
189 Księga dyslokacji jednostek pancernych, kawalerii 

190 Wykaz dyslokacji jednostek WP. 

6 - Inwentarz akt - 41-

lotnictwa. 

Daty 

2.02.-
30.06.1945 

1.06. -
31.12.1945 

1.01. -
1.05.1945 

8.09.-
22.12.1944 
2.09.-

16.12.1944 
12.09. -
29.12.1944 
18.10. -
12.12.1944 
24.10. -
21.12.1944 
18.09. -
20.12.1944 
12.09. -
31.12.1944 
30.08 . -
31.12.1944 
16.10. -
22.12.1944 
10.12. 1944 
17.04.1945 

1.12.1944 
4.05.1945 

20.10. -
31.12.1944 
14.03. -
13.04.1945 
16.02. -
31.12.1.945 
21.02.1945 

31.01. -
12.06.1945 
10.02. -
24.05.1945 
31.12.1945 

4.04.1945 
7.03.-

30.05.1945 
7.06.1945 

15.06.1944 
28.04.1945 

1944 
1944 

5.07.1944 
16.05.1945 
5.10.1944 

Ilość 
kart 

63 

114 

11 

29 

33 

25 

26 

28 

113 

205 

105 

13 

181 

288 

10 

214 

2 

178 

41 

592 

639 

515 

24 

50 
59 
24 

37 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura T Y T U L, T RE Ś Ć 

191 Wykazy dyslokacji jednostek WP. 

192 Dyslokacja. - Meldunki o zmianach. 

193 Dyslokacja. - Korespondencja. 

194 Dyslokacja. - Korespondencja. 

195 Organizacja i dyslokacja. - Korespondencja. 

196 Numery poczt polowych jednostek WP. 
197 Poczty polowe. - Wykazy i korespondencja. 

198 Księga dyslokacji jednostek kwatermistrzostwa WP. 
199 Wykazy dyslokacji jednostek WP. 

200 Wykazy dyslokacji jednostek WP. 

201 Wykazy dyslokacji jednostek WP. 
202 Wykaz jednostek bojowych i tyłowych WP. 
203 Meldunki o dyslokacji jednostek WP. 

204. Dyslokacja. - Schematy, podział kraju na rejony komend uzu
pełnień i okręgi. 

205 Atestaty poczt polowych. 

206 Korespondencja dotycząca poczt polowych. 

Kancelaria 

207 Rozkazy organizacyjne Ministra Obrony Narodowej ZSRR. 
208 Książka ewidencji rozkazów organizacyjnych. 

209 Księga ewidencji zarządzeń organizacyjnych NDWP. 

210 Zarządzenia w sprawach organizacyjnych i o przesyłaniu kores
pondencji. 

211 Rozkazy okolicznościowe i nominacyjne NDWP. 

212 Rozkazy i instrukcje w sprawie prowadzenia korespondencji. 
213 Pisma przewodnie do wysłanych etatów. 

214 Protokóły przekazania i zniszczenia akt (etatów). 

215 Rozkazy NDWP. - Okolicznościowe i administracyjne. 

216 Telegramy w sprawach organizacyjnych oraz depesze okolicznoś
ciowe. 

217 Plan zamierzeń organizacyjnych WP na rok 1945. 
218 Sprawy personalne. - Instrukcje i korespondencja. 

219 Wykazy osób uprawnionych do pracy wymagającej utrzymania 
tajemnicy. 

220 Pisma przewodnie do wysłanych etatów. 

221 Sprawy gospodarcze. - Korespondencja. Statut Głównego Urzędu 
Handlu Wojskowego. 

222 Protokóły przekazania i zniszczenia akt. 

'12 

Daty 

15.10. -
17.12.1944 
17.10. -
31.12.1944 
12.10. -
19.12.1944 
8.09.-

31.12.1944 
18.12.1944 
14.01.1946 

1944-1945 
21.09. -
31.12.1944 

1945 
1.01. -

22.10.1945 
3.01. -

31.12.1945 
1945 
1945 

1.01. -
5.04.1945 

1945 

1.01. -
12.09.1945 
1.01. -

16.10.1945 

1944-1945 
8.08.-

31.12.1944 
1.09.1944 

31.12.1945 
27.09. -
11.12.1944 
29.07.1944 

1.01.1945 
6.10.1944 
7.09.-
30 . 12.194~ 

8.09. -
20.12.1944 
17.01. -
22.01.1945 
26.01. -
24.08.1945 

1945 
1..01.-

25.06.1945 
26.02.-
29.11.1945 
1.01. -

28.12.1945 
2.01. -

29.12.1945 
1.01. -

19.10.1945 

Ilość 
kart 

150 

120 

39 

153 

33t1 

108 
60 

24 
598 

194 

24 
24 
76 

11 

523 

705 

18 

100 

30 

108 

26 
492 

36 

122 

27 

480 

6 

540 

456 

102 

l Uwagi 

·' 



Sygna-j 
tura T Y T U Ł, T RE Ś Ć 

Inspektorat orkiestr 

223 Partytury. 

Oddział topograficzny 

224 Rozkazy oficerskie i zarządzenia NDWP. 

225 Zapotrzebowanie na mapy. 

226 Zapotrzebowania na mapy. 

227 Rozkazy organizacyjne i zarządzenia administracyjne NDWP. 

228 Rozkazy NDWP. - Okolicznościowe, oficerskie i dyscyplinarne. 

229 Rozkazy wewnętrzne, instrukcje w sprawach sprawozdawczości 

i prowadzenia korespondencji. 
230 Rozkazy personalne NDWP. 

Oddział wyszkolenia bojowego 

231 Szkolenie bojowe. - Rozkazy i korespondencja. 

232 Programy szkolenia jednostek samochodowych i korespondencja. 

233 Sprawozdania o przebiegu sz~olenia bojowego, protokóły kontroli 
szkolenia. 

234 Sprawozdania jednostek WP o stanie wyszkolenia bojowego. 

235 Rozkazy oficerskie NDWP. 

236 Korespondencja w sprawach awansów i odznaczeń oraz instrukcje 
o prowadzeniu ewidencji personalnej. 

237 Zarządzenia porządkowe i gospodarcze NDWP. 

233 Sprawy gospodarcze. - Zarządzenia i korespondencja. 

23!:l Sprawy finansowe. - Zestawienia budżetowe, rozliczenia kore
spondencja. 

240 Protokóły kontroli szkolenia bojowego. 

241 Sprawozdania szefa oddziału wyszkolenia bojowego Sztabu Głów
nego WP o wyszkoleniu bojowym. 

242 Rozkazy organizacyjne NDWP, dyslokacja. 

243 Rozkazy i korespondencja w sprawach kodowania. 

244 Rozkazy organizacyjne ND.WP i etaty. 

Oddział administracyjno-gospodarczy 

245 Korespondencja w sprawach zaopatrzenia. 

246 Instrukcja o wypełnianiu wniosków awansowych. 

-43-

Daty 

1.02. -
6.02.1945 

17.10. -
23.12.1944 
9.12.1944 

15.11.1945 
11.12.1944 

4.07.1945 
9.01. -

22.12.1945 
17.01. -
14.11.1945 
13.01. -
14.12.1945 
6.06.-

24.12.1945 

10.11.1944 
2.06.1945 

14.11.1944 
17.01.1945 
23.10. -
31.12.1944 
30.12.1944 
28.06.1945 
16.10.1944 
19.06.1945 
16.10.1944 
22.06.1945 
19.10.1944 
20.06,1945 
2.11.1944 

21.06.1945 
25.11.1944 
25.06.1945 
10.01. -
21.06.1945 

1.01. -
17.01.1945 
28.01. -
25.06.1945 

2.01. -
30.05.1945 
3.07.-

10.07.1945 

27.10.1944 
30.03.1945 

6.12.1944 

Ilość 
kart 

38 

48 

362 

399 

151 

233 

231 

95 

52 

13 

71 

240 

71 

112 

32 

70 

59 

195 

50 

8 

50 

18 

172 

24 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESć 

247 Sprawy administracyjno-gospodarcze. - Rozk~zy i zarządzenia 

NDWP. 
248 Rozkazy okolicznościowe i zarządzenia porządkowe NDWP, ko

respondencja w sprawach gospodarczych. 
249 Rozkazy orga~izacyjne NDWP i etaty czasu pokojowego. 

250 Rozkazy wewnętrzne Sztabu Głównego WP i plany przewozu pod
oficerów i szeregowców do ZSRR. 

251 Rozkazy of icerskie NDWP. 

252 Rozkazy personalne NDWP. 

253 Sprawy personalne i gospodarcze - korespondencja. 

254 Korespoi).dencja w sprawach zaopatrzenia materiałowego. 

255 Zapotrzebowania na materiały kancelaryjne. 

Wydzial finansowy 

256 Rozkazy okolicznościowe, wewnętrzne, zarządzenia porządkowe 

NDWP. 
257 Rozkazy organizacyjne, zarządzenia w sprawach administracyjnych, 

gospodarczych, sanitarnych i dyscyplinarnych. 
251:! Rozkazy wewnętrzne szefa Sztabu Głównego WP. 

259 Rozkazy nominacyjne i odznaczeniowe NDWP. 

260 Rozkazy personalne NDWP. 

261 Rozkazy oficerskie. 

262 Rozkazy wewnętrzne Departamentu Personalnego WP. 

263 Wyciągi z rozkazów personalnych. 

264 Rozkazy wewnętrzne dotyczące nagród pieniężnych oraz wykazy 
nagrodzonych. 

265 Etaty instytucji, zakładów i jednostek WP. 

266 Przepisy i instrukcje w sprawach finansowych. 

267 Przepisy o uposażeniu pieniężnym wojskowych pracowników 
cywilnych WP. 

268 ' Przepisy o uposażeniu pieniężnym wojskowych pracowników 
cywilnych WP. 

269 Księga potrąceń finansowych z uposażenia zasądzonych wyrokami 
sądu wojskowego. 

270 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

271 Listy ptacy instytucji centralnych WP. 

272 Listy płacy pracowników kontraktowych Sztabu Głównego WP. 

273 Spis oficerów subskrybentów trzeciej państwowej pożyczki 

w ZSRR. 
274 Rejestr oficerów przyjętych na zaopatrzenie pieniężne. 
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Daty 

6.03. -
20.12.1945 
1.06. -

25.07.1945 
ąo7 . -

24.11.1945 
6.06 .. -

16.10.1945 
21.01. -
16.11.1945 
21.03. -
21.12.1945 
1.04. -

29.12.1945 
12.03. -

7.06.1945 
8.03. -
7.05.1946 

24.08.1944 
31.08.1945 
5.09.1944 

31.12.1945 
16.08.1944 
29.12.1945 
15.08.1944 
20.06.1945 
11.09. -
31.12.1944 
23.10.1944 
28.12.1945 
31.10.1944 
21.12.1946 
9.12.1944 

31.12.1946 
17.11.1944 
30.03.1945 
5.10.1944 

31.12.1945 
24.10.1944 
10.12.1945 
27.10.1944 

27.10.1944 

18.09.1944 
13.03.1946 

1.09. -
31.10.1944 
1.11.-

31.12.1944 
1.10.1944 

15.02.1945 
1.09.1944 

28.02.1945 
1.09.1944 

31.12.1945 

Ilość 
kart 

101 

263 

74 

73 

66 

289 

221 

242 

185 

196 

226 

142 

424 

187 

92 

182 

426 

21 

246 

203 

84 

84 . 

42 

341 

543 

43 

27 

29 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura T Y T U L , T RE Ś Ć 

275 Podania o zapomogi pieniężne. 

276 Wyciągi z rozkazów personalnych NDWP. 

277 Wyciągi z rozkazów personalnych NDWP. 

278 Koresponden<;ja w sprawie potrąceń finansowych . 

279 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

280 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

281 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

282 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

283 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

284 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

285 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

286 Listy płacy instytucji centralnych WP. 

~87 Rejestr list płacy instytucji centralnych WP. 

28fl Rejestr oficerów przyjętych na zaopatrzenie pieniężne. 

289 Rejestr książeczek rozrachunkowych. 

290 Wykaz oficerów, którzy zgłosili zapotrzebowanie na wykonanie 
mundurów. 

291 Imienny rejestr zaświadczeń na wymianę pieniędzy. 

292 Okresowe sprawozdania z gospodarki fina_nsowej. 

293 Protokóły kontroli gospodarki finansowej i protokóły zniszczenia 
akt. 

294 Rachunki, protokóły kontroli dokumentów finansowych. 

29E Kwity i korespondencja w sprawach finansowych. 

29H Rachunki i polecenia wypłaty· z funduszu dyspozycyjnego Naczel
nego Dowódcy WP. 

297 Skargi i zażalenia z powodu niewypłacenia uposażenia. 

~;98 Miesięczn~ zapotrzebowania finansowe i wykazy potrąceń. 

299 Książka zaliczek. 

Kancelaria główna 

Daty 

12.11.1944 
29.03.1945 
3.01. -

28.06.1945 
7.07. -
7.09.1945 

15.12.1944 
19.07.1945 
1.01. -

31.01.1945 
1.01. -

26.02.1945 
1.02. -

30.03.1945 
1.04. -

30.04.1945 
1.05. -

31.05.1945 
16.05. -
30.06.1945 
1.07. -

31.07.1945 
1.07. -
1.08.1945 
1.04.1945 

30.03.1946 
1.02.1945 

30.02.1946 
17.01. -
27.12.1945 
30.06.1945 

7.06.1945 
17.06.1946 

6.12.1944 
5.12.1945 

30.03. -
18.12.1945 
7.01. -

17.03.1945 
3.03. -

30.09.1945 
1.05.1945 

29.03.1946 
7.02. -

21.11.1945 
2.02. -

31.12.1945 . 
1.01. -

31.12.1945 

Ilość 
kart 

30 

268 

225 

15 

171 

185 

237 

268 

220 

307 

265 

413 

Hi 

97 

68 

3 

14 

47 

45 

38 

217 

319 

11 

84 

69 

:100 Rozkazy organizacyjne NDWP. 29.07. - 256 
,. 27.12.1944 

301 Rozkazy organizacyjne i okolicznościowe NDWP. 26.07.1944 47 
7.09.1945 

:j02 Rozkazy organizacyjne NDWP. Wykazy formowanych jednostek. 26.07. - 188 
27.12.1944 

- 45-

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC 

l 

303 Rozkazy organikazyjne NDWP. 

304 Rozkazy organizacyjne NDWP. 

305 Rozkazy organizacyjne ~DWP. 

:JOG Projekty rozkazów organizacyjnych NDWP. 

307 Projekty rozkazów organizacyjnych, persona"!nych i okolicznościo
wych NDWP. 

308 Rozkazy organizacyjne i . porządkowe jednostek i instytucji WP. 

309 Zarządzenia organizacyjne w sprawie reorganizacji dowództwa 
wojsk pancernych i zmotoryzowanych l A WP. 

310 Projekt organizacji wojsk lotniczych. 

311 Rozkaz w sprawie ochrony Sztabu Głównego WP. Pismo w spra
wie zorganizowania wydziału finansowego Sztabu WP. 

312 Rozkaz gen. Lisowskiego o objęciu Dowództwa Wojsk In;lynieryj
nych WP. 

313 Meldunek o przebiegu szkolenia bojowego artylerii 2 AWP. 

314 Wykaz jednostek i instytucji WP, rozdzielniki. 

315 Rozdzielnik do rozkazu organizacyjnego nr 60. 
·' 

316 Korespondencja z PKWN w sprawach gospodarczych i personal
nych. Preliminarz budżetowy pal'istwa na grudziel'i 1944. 

317 Korespm.1dencja w sprawach zakwaterowania, ułaskawień i stosun
ków z ludnością cywilną. Dekret o utworzeniu "Polskiego Radia». 

318 · Dekrety PKW.\'l' i korespondencja z resortami PKWN w sprawch 
personalnych i gospodarczych. 

319 Dekrety PKWN i korespondencja z resortami PKWN w sprawach 
ochrony kolei i granic RP. 

320 Statut oficerów pol-wych oraz meldunki GZPW. 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

:329 

Korespondencja z GZPW w sprawach pol-wych. 

Pismo w· sprawie wznowienia "Wojskowego Przeglądu Prawni
czego". 
Raport w sprawie wzorów "Krzyża Grunwaldu". 

Raport Resortu Pracy i Opieki Społecznej w sprawie sytuacji sa
nitarnej na wyzwolonych terenach Polski. · 
Przepisy o zakresie działalności ·Milicji Obywatelskiej, korespon
dencja w sprawie ochrony kolei. 
Korespondencja w sprawach poboru. 

Skierowania szeregowców i p·odoficerów do pracy w instytucjach 
centralnych WP. 
Korespondencja w sprawie zwolnień z wojska. 

Rozkazy oficerskie NDWP. 

330 Wyciągi z rozkazów personalnych NDWP. 

331 · Wyciąg z ·ewidencji personalnej gen. Świerczewskiego. 

332 Korespondencja w sprawach personalnych oficerów. 
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. , Ilość l Daty kart Uwagi 

8.08.-
22.12.1944 
15.11. -
22.12.1944 
15.11. -
21.12.1944 
5.09.-

29.11.1944 
8.08.-

22.12.1944 
14.08.-

1.12.1944 
9.08.-
6.10.1944 

12.08.1944 

14.10.1944 

25.09. -
31.12.1944 
8.10.-
5.12.1944 

24.10.-
7.12.1944 

11.09. -
31.12.1944 
26.08.-
17.11.1944 
12.08. -
28.12.1944 
16.08. -
31.12.1944 
1.09. -
4.12.1944 

17.09. -
29.12.1944 
31.03.· -
14.12.1944 
27.10.1944 

16.11.1944 

25.08. -
20.11.1944 
24.08.1944 
26.01.1945 
20.08. -
13.11.1944 
12.08. -
30.12.1944 
23.08. ·-
15.11.1944 
10.10. -
31.12.1944 
27.08. ·_ 
30.12.1944 

1944 

12.08.1944 
31.12.1945 

199 

49 

35 

15 

176 

32 

7 

3 

2 

4 

3 

15 

3 

78 

404 

150 

30 

12 

16 

l 

2 

21 

lO 

225 

18 

58 

61 

3 

255 



Sygna-J T Y T U Ł, T R E Ś Ć 
tura 

333 Korespondencja w sprawach personalnych oficerów. 

334 Korespondencja w sprawach personalnych i meldunki o nadzwy
czajnych w ypadkach. 

335 Korespondencja wsprawach personalnych. 

336 K orespondencja w sprawach personalnych (szeregow ców:). 

337 Korespondencja w sprawach awansów . 

338 Ewidencja stanu osobowego Naczelnego Dowództwa i Sztabu Głów

nego WP. 
339 Wykazy pracowników Sztabu Głównego i SzP.fostwa Mobilizacj i 

i Uzupelnień, korespondencja w spr aw ie m obilizacji. 
340 Obsada personalna kancelar ii głównej Sztabu, korespondencj a. 

341 Wykaz oficerów, k tórych doktnnen ty personalne przesłan o do od
działu informacyj nego. 

342 Korespondencja w spraw ach docho.dzeniowych. 

343 Materiały dochodzeniowe w sprawie plut. Zagajewskiego Mar iana. 

344 Rozkazy NDWP w sprawie pomocy partyzant om. 

345 Prośba oddziału partyzanckiego im. "Kujbyszewa" o przyj ęcie 

w szeregi WP - korespondencja personalna. 
346 P odanie rabina dra Dawida Kahane z prośbą o przyjęci e do pracy 

w WP. 
347 Korespondencja z dowództwem radzieckim w sprawie zaopa trze

nia WP. 
348 Korespondencja w sprawie udzielenia wiz. 

34~ Zaświadczenia wydawane na wyjazdy służbowe. 

350 Ewidencja zapotrzebowań na przejazdy i przeloty. 

-351 Korespondencja w sprawach urlopów i przejazdów. 

352 Ust rój i zaopatrzenie sądów w ojskowych - k orespondencja. 

353· K orespondencja w spr awach dyslokacji. 

354 Przepisy w sprawie cenzury wojskowej . 
355 Rozkazy dzienne Centrurn Wyszkolenia Oficerów. 

356 Protokóły kontroli tajnych kancelarii Sztabu Głównego WP . 

35 7 Pismo w sprawie zaginięcia dokumentów. 

358 Korespondencja w sprawie pr enumeraty Dziennika Ustaw. 

359 Spis abonentów stacji t elefonicznej Sztabu Głównego WP. 
:mo Okólniki kancelarii głównej w sprawach ewidencyjnych i admi

nistra cyjnych. 
361 Zapotr zebowania na materiały kancelaryjne i okólniki w sprawach 

ewidency jno-personalnych (wykazy oficerów) . 
:362 Rozkazy NDWP w sprawach administracyjnych i gospodarczych. 

363 Rozkazy i zarządzenia administracyjne NDWP. Korespondencja 
w sprawach gospodarczych. 
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Daty Ilość 

l Uwagi kart 

17.08. - 122 
3.12.1944 

28.08. - 40 
18.12.1944 

1.09. - 7 
1.10.1944 
6.09. - 39 

22.12.1944 
17 .. 08. - 39 
30.12. 1944 

8.11.1944 21 
-1947 

25.08. - 28 
16.11.1944 
30.08. - 77 
31.02.1944 
2.10. - 3 Tylko za zgo-

26.10.1944 dą Szefa 
CAW. 

2.09.- 23 
5.12.1944 
2.11. - 10 

17.11.1944 
22.07. - 57 

2.09.1944 
6.08. - 47 
2.1 2.1944 
7.11.1944 5 

24.o7. - 53 
4.09.1944 

13.11. - 6 
31.11 .1944 
11.08. - 8 
18.12.1944 
11.10. - 23 
23.12.1945 
12.08 . - 406 
30.12.1944 
15.08. - 34 
26.11.1944 
10.08. - 3 
11.10.1944 
21.10.1944 l 
12.12. - 11 
22.12.1944 

2.11. - 29 
26.12.1944 
28.10. - 2 
14.10.1944 
17.11. - 6 

7.12.1944 
22.08.1944 6 
26.08. - 63 
22.11 .1944 
11.08. - 52 
23.12.1944 

2. 09.1944 15 
28.01.1945 
13.09. - 68 
31.12.1944 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESC 

364 Korespondencja w sprawie tabel uzbrojenia. 

365 Pismo w sprawie odbudowy linii telegraficznych. Wykazy ofice
rów Szefostwa Łączności WP. 

:366 Notatka Szefa Sztabu Głównego WP w sprawie stanu zaopatrze
nia i wyszkolenia WJ>. 

367 Zaopatrzenie. - Korespondencja w sprawie map. 
368 Korespondencja z Instytutem Naukowo-Wydawniczym w sprawach 

administracyjno-gospodarczych. 
369 Korespondencja w sprawach zaopatrzenia. Wykazy pracowników 

kancelarii głównej. . 
370 Korespondencja w sprawach zaoptrzenia. Sprawozdanie z lustracji 

prokuratorskiej w oddziale gospodarczym Sztabu. 
371 Korespondencja w sprawach kwaterunkowych i zaopatrzeniowych. 

372 Korespondencja w sprawach przydziału samochodów i ochrony 
sztabu. 

373 Sprawozdania w sprawach transportu samochodowego. 

374 Korespondencja w sprawie poszerzenia torów kolejowych. 

375 Upoważnienia na odbiór pieniędzy. 

376 Skierowania do szpitala i korespondencja w sprawie utworzenia 
ambulatorium przy Sztabie Głównym WP. 

377 Etat działu sanitarnego w oddziale gospodarczym Sztabu Głównego 
WP oraz rozkaz w sprawie zapobiegania epidemiom. 

378 Rozkazy organizacyjne NDWP. 

379 Rząd Tymczasowy. - Korespondencja w sprawach współpracy 
z WP, uchwały i dekrety Rady Ministrów. 

:J80 Protokóły z posiedzeń sekretariatu KC PPR. Memoriał w sprawie 
organizacji studium wojskowo-technicznego. Instrukcja dla grup 
agitacyjnych w jednostkach walczących z bandami - raporty. 

381 Korespondencja wsprawach ustroju sądów . i prośby o ułaska

wienie. Dekret o utworzeniu przedsiębiorstwa "Film Polski" . 
382 Korespondencja z ministerstwami Rządu Tymczasowego w spra

wach współpracy. Protokóły z posiedzeń Wojewódzkich Rad Na
rodowych. 

383 Wychowanie polityczne. - Biuletyny, meldunki i zarządzenia. 

384 Korespondencja w sprawach odroczeń służby i demobilizacji. 

385 Korespondencja w sprawach demobilizacji i nadzwyczajnych wy
padków. 

il86 Rozkazy oficerskie NDWP. 

387 Wyciągi z rozkazów personalnych NDWP. 

388 Rozkazy, zarządzenia i korespondencja w sprawach personalnych, 
wnioski awansowe. oraz Statut Głównego Urzędu Handlu Wojsko
wego. 

389 Sprawy personalne. - Korespondencja, wnioski awansowe. 

390 Korespondencja w sprawach personalnych i kancelaryjnych. 

391 Korespondencja w sprawach personalnych. 

392 Korespondencja w sprawach personalnych (podoficerów szere-
gowców). 
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Daty Ilość l Uwagi kart 

10.10. - 4 
8.11.1944 

23.07. - 5 
20.09.1944 
24.10.1944 l 

13.09.1944 2 
27.10. - 5 
15.12.1944 
9:08. - 108 

27.12.1944 
28.08. - 6 

2.10.1944 
16.08. - 76 

7.12.1944 
15.08. - . 17 
11.12.1944 
2.11. - 28 

29.11.1944 
25.08. - 4 

6.11.1944 
2.09.- 2 
8.09.1944 
1.09. - 17 

15.12.1944 
22.09. - 6 
19.11.1944 
2.01. - 13 

11.01.1945 
1.01. - 441 
5.12.1945 
4.01. - 102 

17.11.1945 

11.01. - 74 
11.12.1945 
17.01. - 232 
21.12.1945 

1.02. - 102 
27.12.1945 
3.04. - 49 
6.12.1945 

23.03.- 256 
22.12.1945 

8.01. - 96 
16.11.1945 
9.01. - 170 

15.12.1945 
18.01. - 81 
24.11.1945 

22.01.- 50 
. 11.12.1945 

4.01.- 202 
29.12.1945 
6.01. - 171 

21.12.1945 
5.01. - 55 
3.12.1945 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ Daty Ilość 

ka.rt 

39S Wykazy oficerów pragnących sprowadzić rodziny z ZSRR. Wykazy 15.05. - 663 
obsady personalnej Sztabu Głównego WP. KorespQndencja w spra- 31.12.1945 
wach personalnych. 

394 Wykazy ilościowe oficerów Sztabu Głównego WP. 1945-1947 15 

395 Korespondencja w sprawach sprawozdawczości ewidencyjnej. 

396 _ Korespondencja w sprawach sądowych i prawodawstwa wojsko
wego. 

397 Rozkazy N a czelnego Dowódcy Armii Radzieckiej Marszalka Stalina. 

398 Gratulacje z okazji odznaczenia radzieckich dowódców polskimi 
orderami, korespondencja w sprawie wiz. 

399 Korespondencja z Radziecką Misją Wojskową w Polsce w spra
wach organizacyjnych i zaopatrzeniowych. 

400 Korespondencja w sprawach wiz i urlopów. 

401 Rejestr dokumentów podróży. 

402 Korespondencja w sprawach zaopatrzenia i zakwaterowania. 

403 Korespondencja z dowództwami rodzajów wojsk w sprawach 
uzbrojenia, zaopatr zenia, szkolenia i nadzwyczajnych wypadków. 

404 Korespondencja w sprawach gospodarczych i transportowych. 

405 Korespondencja w sprawach komunikacji kolejowej. 

406 Rozkazy, zarządzenia i korespondencja w sprawach administra
cyjnych, gospodarczych, porządkowych, dyscyplinarnych i sani
tarnych. 

407 Korespondencja w sprawach zaopatrze~ia. 

408 Protokół zajścia na: granicy polsko-czechosłowackiej. 

409 Rozkazy dzienne Centrum Wyszkolenia Oficerów. 

410 Okólniki kancelarii głównej w sprawach ewidencyjnych 
ramo-oświatowych. 

Adiutantura 

411 Korespondencja Naczelnego Dowódcy WP. 

412 Korespondencja Naczelnego Dowódcy WP. 

413 Korespondencja Naczelnego Dowódcy WP 

414 Korespondencja Naczelnego Dowódcy WP 

kultu-

415 Korespondencja adiutantury NDWP w sprawach personalnych i go
spodarczych. 

416 

417 

418 

419 

Korespondencja Naczelnego Dowódcy WP w sprawach personal
nych i gospodarczych. 
Podania do Naczelnego Dowódcy WP z prośbą o interwencję. 

Korespondencja osobista Naczelnego Dowódcy WP. 

Naczelny Dowódca. - Interwencje na rzecz osób prywatnych. 

7 - Inwentarz akt - 49-

9.01.-
13.12.1945 
30.01. -
28.12.1945 
25.04.-
4.05.1945 
4.01. -

22.11.1945 
27.05.-
29.12.1945 
2.01. -
6.11.1945 

1.01. -
3.01.1946 
1.12.1944 

17.12.1945 
14.01. -
22.12.1945 
31.03. -
22.12.1945 
10.01. -
17.12.1945 
4.01. -
1.12.1945 

10.01. -
11.12.1945 
16.07. -

9.11.1945 
5.01. -
2.11.1945 
2.01.-

28.04.1945 

1944 

1944 

1944-1946 

1944-1945 

10.11.1944 
29.11.1945 
9.01. -

30.03.1945 
2.01. -
4.09.1945 

14.03. -
15.10.1945 
12.03. -
17.06.1945 

341 

218 

5 

67 

95 

89 

42 

102 

129 

657 

43 

552 

67 

8 

65 

19 

311 

50 

128 

478 

356 

141 

226 

35 

80 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura 

420 

421 

TYTUL, TRESć 

Komenda kwatery 

Rozkazy okolicznościowe NDWP i zarządzenia administracyjno
gospodarcze. Rozkazy osiedleńcze. 
Korespondencja dotycząca zaopatrzenia gospodarczego. 

INWENTARZ AKT 

Daty 

1.01. -
24.12.1945 
15.05.1945 

3.01.1946 

CLOWNEGO ZARZĄDU POLITYCZNO-WYCHOWA W CZEGO WP 

Zespól m· 2 

Ilość 
kart 

172 

311 

l Uwagi 

Główny Zarząd Folityczno-Wychowawczy Woj
ska Folskiego sformowany we wrześniu 1944 r. 
zgodnie z rozkazem NDWP nr 26/013 org. z 16 
września 1944 r. według etatu nr 02/401,* zorga
nizowany przy wykorzystaniu kadr Zarządu Po
lityczno-Wychowawczego utworzonego przy Głów
nym Sztabie Formowania na podstawie rozkazu 
ogó1nego l A WP nr 00130 z 5 lipca 1944 r. we
dług etatu nr 02/418,'''" zreorganizowany następ
nie zgodnie z rozkazem NDWP nr 99 z 6 listo
pada 1944 r. według etatu OSzg/36,*** na podsta-

wie rozkazu NDWP m · 0146/org. z 12 czerwca 
1945 r. przeformowany został z dniem 30 czerwca 
1945 r. na etat pokojowy nr 30/ 13.*"** 

W toku działalności Głównego Zarządu Foli
tyczno-Wychowawczego WP do 30 czerwca 1945 r . 
zostały wytworzone akta, stanowiące zespół złożo
ny, zawierający 341 jednostek archiwalnych. Z ze
społu wybrakowano 28 teczek zawierających ma
kulaturę oczywistą. Akta uporządkował i inwen
tarz do druku przygotował W. Romanowski. 

Sygna-~ 
tura 

l 

2 

Korespondencja 
nalnych. 
Korespondencja 
nalnych. 

T Y T U L, T RE S ć 

Kierownictwo 

szefa GZPW w sprawach gospodarczych pers o-

szefa GZPW w sprawach gospodarczych pers o-

Oddział ogólno-organizacyjny 

3 Instrukcje i zarządzenia GZPW dla podległych jednostek, normu
jące pracę polityczną w WP. 

4 Projekty instrukcji i instrukcje dotyczące pracy pol-wych. w jed
nostkach oraz w sprawie pomocy wojska w realizacji reformy rol
nej i współpracy z ludnością cywilną. 

5 Odpisy zarządzeń NDWP przesłane do GZPW. 

6 Wytyczne i instrukcje dotyczące zachowania tajemnicy wojskowej 
w korespondencji. 

7 Praca aparatu politycznego w organach Milicji Obywatelskiej . 
8 Wytyczne Naczelnej Prokuratury WP dla prokuratorów l i 2 AWP 

w sprawie nadzoru nad pracą RKU. 
9 Statut oficerów pol-wych. i rozkaz wprowadzający go w życie. 

* CA W, Szt. Gl., t. 303, s. 43. 
** CAW, l AWP, t. 92, s. 61. 

*** CAW, SMiU, t. 70, s. 80. 
**** CA W, Idealny inwentarz zespołów. 
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Daty 

11.01. -
21.12.1945 
13.02. -
24.06.1945 

1.09.1944 
28.12.1945 

1.09.1944 
11.01.1945 

13.09.1944 
15.05:1945 
8.10.1944 
8.09.1945 

22.11.1944 
23.09. -
24.12.1944 
25.11.1944 

Ilość 
kart 

245 

285 

113 

79 

58 

100 

11 
6 

31 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura. TYTUŁ, TREŚĆ Daty 

10 Zarządzenie GZPW polecające usunięcie braków gospodarczych 6.11.1944 
w jednostkach WP. 

11 Statut oficerów pol-wych. i rozkaz wprowadzający go w życie. 25.11.1944 

12 Podstawowe powinności i prawa żołnierza - projekt instrukcji. 

l ~ Plany pracy wydziałów pol-wych. jednostek WP. 

14 Plany pracy pol-wych. nadesłane z jednostek. 

15 Meldunki, raporty i sprawozdania z pracy pol-wych. w kompaniach 
łączności wysyłane do GZPW przez zastępców dowódców do spraw 
pol-wych. 

16 Meldunki, raporty i sprawozdania o stanie moralno-politycznym 
jednostki wysyłane z 4 zpp do GZPW. 

17 Sprawozdania, meldunki i raporty z pracy pol-wych. w jednost
kach wojskowych wysyłane do GZPW oraz z inspekcji jednostek 
przez inspektorów oddziału organizacyjnego GZPW. 

18 Meldunki, raporty i sprawozdania "z pracy pol -wych. w 21 zpa. 

19 Meldunki, 
w 2 zpp. 

20 Meldunki, 
w 3 zpp 
GZPW. 

raporty sprawozdania o stanie moralno-politycznym 

raporty i sprawozdania o stanie moralno-politycznym 
oraz meldunki z inspekcji pułku przez inspektorów 

21 Sprawozdania z pracy pol-wych. w 5 DP oraz sprawozdania z prze
prowadzonej inspekcji przez inspektorów GZPW. 

22 Meldunki dotyczące pomocy wojska w przeprowadzaniu reformy 
rolnej. 

23 Meldunki dzienne zarządu pol-wych. l A WP. 

24 Raporty i sprawozdania o stanie moralno-politycznym w wojsko
wych szpitalach ewakuacyjnych. 

25 Meldunki, raporty i sprawozdania z pracy pol-wych. w 2 DA. 

26 Raporty i meldunki dzienne sekcji pol-wych. 3 zpp. 

27 Sprawozdanie, meldunki, raporty zastępców komendantów RKU 
i inspektorów GZPW o przebiegu poboru i współpracy z admini
stracją cywilną. 

28 Meldunki, raporty i sprawozdania z pracy pol-wych. w jednost
kach oraz meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

29 Meldunki i raporty o stanie moralno-politycznym w 7 z:bp. 

30 Meldunki i raporty dekadowe o stanie moralno-politycznym w jed
nostkach oraz raporty inspektorów GZPW z inspekcji jednostek. 

31 Meldunki, raporty i sprawozdania dekadowe o stanie morahw
politycznym w 8 zbp oraz sprawozdanie z inspekcji w baonie. 

32 Sprawozdanie o pracy politycznej w 6 zbp oraz sprawozdanie z in
spekcji baonu przez inspektora GZPW. 

33 Sprawozdania dekadowe z pracy pol-wych. i meldunki o dezercji 
w 4 DAPlot. 

34 Meldunki raporty o stanie moralno-politycznym w 4 zpk. 

35 Meldunki raporty o stanie moralno-politycznym w jednostkach 
3 DA. 

36 Raporty dekadowe o stanie moralno-politycznym w jednostkach 
wojskowych. 

3'1 Meldunki, raporty i sprawozdania o stanie moralno-politycznym 
w 9 zpp oraz sprawozdania inspektorów GZPW z inspekcji pułku . 
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(1944) 

20.09.-
28.12.1944 

2.12.1944 
01.1945 

27.04. -
30.12.1944 

11.07.1944 
3.01.1945 

19.07. -
4.12.1944 

20.07. -
27.12.1944 
8.08.-

19.12.1944 
9.08.-

28.12.1944 

11.08. -
28.12.1944 
20.08. -
27.12.1944 
24.08.1944 

1.01.1945 
25.08.1944 

2.01.1945 
27.08. -
30.12.1944 
28.08.-
7.09.1944 

28.08.-
16.10.1944 

3.09.-
31.12.1944 
11.09. -
27.12.1944 
11.09. -
30.12.1944 
17.09. -
10.12.1944 
17.09. -
12.12.1944 
20.09. -
23.12.1944 
22.09. -
27.12.1944 
30.09.-
24.11.1944 
1.10. -

31.12.1944 
2.10.-

18.12.1944 

Ilość 
kart 

4 

5 

17 

119 

64 

59 

92 

93 

84 

74 

70 

108 

171 

360 

250 

59 

12 

273 

124 

95 

91 

58 

18 

50 

97 

28 

21 

91 

l Uwagi 

Oryginał 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚC 

38 Meldunki i raporty o pracy pol-wych. w jednostkach wojskowych. 

39 Meldunki dekadowe, plany pracy politycznej i sprawozdania z in
spekcji w 9 BAPpanc. 

40 Meldunki , raporty i sprawozdania z pracy pol-wych. w jednost
kach wojskowych. 

41 Sprawozdania, meldunki, raporty zastępców komendantów RKU 
o przebiegu poboru i sytuacji w terenie. 

42 Meldunki raporty zastępcy dowódcy 13 SBAPpanc o pracy pol
wych. 

43 Meldunki i raporty zastępców dowódców jednostek do spraw pol
wych. o stanie moralno-politycznym. 

4'1 Sprawozdania i meldunki dekadowe z jednostek o stanie moralno-
politycznym. · 

45 Raport dekadowy o stanie moralno-politycznym w 2 baonie zbie
rania zdobyczy wojennych l armii. 

46 Meldunki . i rozkazy z jednostek wojskowych przesłane do GZPW 
o niedociągnięciach w pracy aparatu kwatermistrzowskiego. 

·17 Sprawozdanie z pracy pol-wych. w 9 DP. 

48 Sprawozdanie z pracy pol-wych. w 6 samodzielnym pułku cięż

kich czołgów. 
4!) Sprawozdanie z pracy oficera PW przy gimnazjum w Bielsku. 

50 Meldunki zastępcy dowódcy 3 szkolnego pułku czołgów o prze
prowadzonej w rejonie Rejowca reformie rolnej oraz raport żoł
nierzy WP w sprawie przyspieszenia repatriacji ich rodzin z ZSRR 
do Polski. 

51 Raporty, meldunki, sprawozdania o stanie moralno-politycznym 
w jednostkach wojskowych. 

52 Meldunki o wrogiej działalności w szeregach WP i wśród ludności 
cywilnej. 

53 Meldunki i raporty dekadowe z pracy pol-wych. we frontowej 
szkole oficerów. 

54 Meldunki statystyczne o stanie nauczania języka polskiego w jed
nostkach WP. 

55. Raporty, meldunki, sprawozdania z pracy pol-wych. w l bryga
dzie zaporowej. 

56 Sprawozdania dekadowe i plany pracy w Głównym Kwatermi
strzostwie WP. 

57 Sprawozdanie o stanie mor-alno-politycznym w jednostkach ar
tylerii. 

58 Sprawozdania zastępców komendantów RKU o pracy pol-wych. 
z poborowym~. 

59 Meldunki o stanie moralno-politycznym w 4 dywizji lotnictwa 
mieszanego i w jednostkach wojskowych podległych Dowództwu 
Wojsk Lotniczych oraz meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

60 Sprawozdania dekadowe o stanie moralno-politycznym w 2 zpp. 

61 Meldunki i raporty dzienne zastępcy dowódcy 24 baonu remontu 
czołgów o stanie moralno-politycznym. 

62 Sprawozdania inspektorów GZPW z inspekcji jednostek wojsko
wych oraz raporty i meldunki o stanie moralno-politycznym 
w jednostkach wojskowych. 

63 Meldunki i raporty z przeprowadzonej inspekcji w RKU i jednost
kach wojskowych przez inspektorów GZPW. 

64 Raporty inspektorów GZPW oraz raporty, meldunki i sprawozda
nia z pracy pol-wych. w jednostkach wojskowych. 

65 Sprawozdania i raporty z inspekcji pracy politycznej jednostek 
W oj ska Polskiego. 

52 -

Daty 

4.10.-
13.12.1944 
6.10.-

28.12.1944 
9.10.-

24.11.1944 
10.10. -
20.12.1944 
13.10. -
23.12.1944 
16.10.1944 

2.01.1945 
16.10. -
~8.12.1944 

20.10. -
31.10.1944 
26.10. -
30.12.1944 
29.10. -
14.11.1944 
30.10. -
30.11.1944 
31.10. -
20.11.1944 

2.11. -
30.12.1944 

2.11.1944 
3.01.1945 
6.11. -

14.11.1944 
8.11.-

30.12.1944 
21.11.1944 

2.01.1945 
21.11.1944 

3.01.1945 
26.11.1944 

2.02.1945 
1.12. -

20.12.1944 
4.12.-

31.12.1944 
19.12.1944 
5 . 12 . ~945 

27.12.1944 
9.07.1945 

29.12.1944 
14.05.1945 
9.08.1944 
3.01.1945 

1.09.-
30.09.1944 

1.09. -
21.12.1944 
4.09.-

12.12.1944 

Ilość 
kart 

78 

36 

27 

328 

23 

75 

66 

2 

109 

16 

9 

3 

246 

23 

97 

39 

45 

106 

13 

lO 

69 

194 

93 

63 

49 

21 

51 

46 

l Uwagi 
l 



sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

66 Sprawozdania inspektora GZPW z przeprowadzonych inspekcji 
oraz raporty i sprawozdania z pracy pol-wych. w składnicach 

meldunkowych. 
67 Meldunki i raporty inspektorów GZPW z przeprowadzonej in

spekcji jednostek w sprawie współpracy z ludnością cywilną. 

68 Sprawozdanie z inspekcji przeprowadzonej przez inspektorów 
GZPW w jednostkach i instytucjach wojskowych. Meldunki za
stępców dowódców jednostek o stanie moralno-politycznym. 

69 Sprawozdania inspektorów GZPW z inspekcji w jednostkach woj
skowych. 

70 Sprawozdania z pracy pol-wych. i z przeprowadzonych inspekcji 
w jednostkach. 

71 Sprawozdania inspektora GZPW z kontroli pracy pol-wych. w szko
le podoficerów pol-wych. w 7 DP. 

72 Meldunki z przeprowadzonej inspekcji w batalionie ochrony jeń
ców. 

73 · Raporty i sprawozdania z inspekcji w l pułku straży kolejowej. 

Daty 

4.09. -
31.10.1944 

12.09.-
29.10.1944 
13.09.1944 
14.01.1945 

3.10.-
30.12.1944 
20.10. -
30.11.1944 
12.11. -
21.11.1944 
13.11. -

1.12.1944 
24.11. -
12.12.1944 

74 Raporty z inspekcji przeprowadzonych przez inspektorów GZPW 17.12.1944 
i sprawozdania z działalności aparatu pol-wych. w jednostkach 21.06.1945 

75 

7G 

wojskowych. 
Wyciągi z meldunków o stanie moralno-politycznym w jednost
kach wojskowych przesyłane instytucjom wojskowym i cywilnym. 
Meldunki dzienne oddziału organizacyjnego GZPW o stanie mo
ralno-politycznym w WP. 

77 Meldunki dzienne oddziału organizacyjnego GZPW oraz meldunki 
z jednostek o stanie moralno-politycznym w WP. 

78 Wyciągi z meldunków zastępców dowódców jednostek wojskowych 

79 
o sytuacji w terenie. 
Wyciągi z meldunków o stanie moralno-politycznym w jednostkach 
wojskowych przesyłane instytucjom wojskowym i cywilnym. 

80 Wyciągi z meldunków dekadowych z pracy pol-wych. w jednost-
kach WP. 

81 Wyciągi ze sprawozda!l. o stanie moralno-politycznym i gospodar
czym w jednostkach wojskowych. 

82 Wyciągi z raportów o stanie moralno-politycznym w jednostkach 
wojskowych. 

83 Sprawozdania z działalności GZPW za listopad 1944. 

84 Wyciągi ze sprawozdań o stanie moralno-polityczn'yń1 oraz o sta
nie zaopatrzenia gospodarczego w jednostkach · wojskowych. 
Meldunki zastępców dowódców jednostek wojskowych o współ
pracy z władzami cyv;ilnymi oraz interwencje u tych władz po-

85 

dejmowane przez GZPW. 
86 Korespondencja oddziału organizacyjnego GZPW z władzami tere

nowymi w sprawie niedociągnięć ,,".e wzajemnej współpracy oraz 
korespondencja z dowództwami poszczególnych rodzajów wojsk 
i służb o niedociągnięciach w pracy pol-wych. w poszczególnych 
jednostkach WP. 

P.7 Listy rodzin do żołnierzy WP z prośbami o interwencję w spra
wie repatriacji z ZSRR do Polski. 

88 Dyslokacja formowanych oddziałów. 

89 Materiały o działalności emigracji polskiej we Francji. 
90 Rozkazy organizacyjne Naczelnego Dowódcy WP. 

91 Zarządzenia NDWP w sprawach dyscypliny, kontroli w jednost
kach i przestrzegania tajemnicy wojskowej. 

92 Rozkazy i zarządzenia NDWP i GZPW. 
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2.09". -
18.12.1944 

6.09.1944 
15.01.1945 
7.09. -

28.12.1944 
11 -
27.09.1944 
11.09. -
10.11.1944 
26.09.-
28.12.1944 

09.1944 

l.W. -· 
29.12.1944 

2 
15.12.1944 

g 
30.12.1944 
6.09.-

30.12.1944 

20.12.1944 
6.12.1945 

10.10. -
2.12.1944 

15.09.1944 

194~1945 

1.01. -
12.06.1945 
27.01. ·--
16.11.1945 

1.01. -
31.12.1945 

Ilość 
kart 

18 

40 

50 

31 

14 

3 

4 

389 

437 

188 

178 

58 

276 

201 

154 

73 

162 

140 

49 

303 

67 

l Uwagi 

6 Stan na 15 
września 

1944 r. 

282 

178 

132 



Sygna-J 
tura TYTUL, TREŚĆ 

93 Instrukcje i zarządzenia o pracy pol-wych. w jednostkach 2 A WP. 

94 Zarządzenia, instrukcje o pracy pol-wych. w jednostkach WP. 

95 Instrukcje GZPW w sprawie pracy pol-wych. w jednostkach WP. 

96 Rozkaz Szefa GZPW o gromadzeniu dowodów niemieckich zbrod
ni w Polsce. 

97 Rozkazy organizacyjne NDWP. 

98 Rozkazy operacyjne Sztabu Głównego w sprawie walki z bandami. 

99 · Opisowe i kalendarzowe plany pracy pol-wych. w jednostkach 
wojskowych. 

100 Plany pracy wydziałów pol-wych. jednostek WP. 

101 Meldunki z walk oraz o nadzwyczajnych wypadkach, rozkazy spe-' 
cjalne, sprawozdania dekadowe o stanie moralno-politycznym, in
strukcje w związku z '-działaniami bojowymi i plany pracy 2 DA. 

102 Kopie zarządzeń wydawanych przez dowództwa rodzajów wojsk 
i służb, sprawozdania z. walk z bandami na terenie woj . rze
szowskiego. 

103 Meldunki z walk z bandami oraz meldunki o stanie moralno
politycznym w jednostkach 9 DP. 

104 Meldunki bojowe z walk z bandami oraz meldunki z pracy pol
. wych. w l DP. 

105 Meldunki z walk z bandami oraz meldunki o stanie moralno-poli
tycznym jednostek 3 DP. 

106 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w RKU. 

107 Meldunki dekadowe zastępcy dowódcy do spraw pol-wych. 11 ba
onu łączności. 

108 Meldunki dekadowe i miesięczne o stanie moralno-politycznym 
w jednostkach artylerii. 

109 Meldunki okresowe z pracy pol-wych. w 3 zmotoryzowanej bry
godzie pontonowo-mostowej. 

llO Meldunki i sprawozdania z pracy pol-wych. w 10 DP. 

111 Meldunki z inspekcji w jednostkach l A WP, zarządzenia ZPW 
l A WP i rezolucje okolicznościowe. 

ll2 Sprawozdania miesięczne . ZPW l A WP. 

113 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w 7 · zbp oraz meldunki 
o nadzwyczajnych · wypadkach. 

114 Raporty, meldunki i sprawozdania z pracy pol-wych. w samo
dzielnym batalionie remontu czołgów. 

-115 Meldunki dekadowe z działalności aparatu pol-wych. w jednost
kach żandarmerii. 

116 Instrukcje i zarządzenia ZPW l A WP dla podległych jednostek, 
epizody z walk. 

117 Meldunki o stanie moralno-politycznym w Oficerskiej Szkole Broni 
Pancernej. 

118 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w Oficerskiej Szkole Sa-
perów. 1 

119 Sprawozdania z prac przeprowadzonych przy wykonaniu reformy 
rolnej w powiatach zamojskim i tomaszowskim. 

120 Meldunki i sprawozdania z pracy pol-wych. w 40 pocztowym punk-
cie rozdzielczym frontu. · 

121 Meldunki o stanie moralno-politycznym i meldunki z b?jów l kor
pusu pancernego. 

54 

Daty Ilość l Uwagi kart 

5.01. - 33 
10.08.1945 
6.01. - 38 

22.12.1945 
8.01. - 289 

30.12.1945 
10.03.1945 2 

18.06. - 404 
12.11.1945 
24.05.- 15 

5.06.1945 
2.01. - 218 

18.10.1945 
26.06.- 70 
16.08.1945 
5.01. - 211 

23.10.1945 

8.01. - - 140 
12.12.1945 . 

26.05.1945 136 
24.01.1946 
31.05. - 115 
21.08.1945 
15.06. - 226 
17.09.1945 
1.01. - 364 

22.03.1945 
1.01. - 19 

23.07.1945 
'1.01. - 225 

31.07.1945 
1.01. - 153 
2.08.1945 
1.01. - 87 
3.09.1945 
1.01. - 208 
5.09.1945 
1.01. - 190 

18.09.1945 
1.01. - 141 

29.09.1945 
1.01. - 84 

11.10.1945 
1.01. - 115 

11.11.1945 
1.01. - 134 

12.11.1945 
1.01. - 123 

27.12.1945 
1.01. - 29·1: 

31.12.1945 
2.01. - 12 

26.03·.1945 
2.01. - ll 
6.05.1945 
2.01. - 109 

19.08.1945 



. Sygna-~ 
tura T Y T U L, T RE ś ć 

122 Meldunki dekadowe i meldunki o wypadkach nadzwyczajnych 
w jednostkach budowlano-drogowych. 

123 Meldunki dzienne l A WP o stanie moralno-politycznym. 

124 Sprawozdania ZPW l A WP do GZPW o pracy · pol-wych. w armii. 

125 Sprawozdania z pracy pol-wych. w Departamencie Służby Zdro
wia WP i w szpitalach polowych. 

126 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w 4 zpp. 

127 Sprawozdania z pracy pol-wych. w l SBM oraz meldunki o wy
padkach nadzwyczajnych. 

128 Meldunki z jednostek 2 AWP o pracy pol-wych. 

129 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych w 7 DP. 

1:~0 Sprawozdania dekadowe zastępcy dowódcy 9 batalionu łączności. 

131 Meldunki okreso':"e o stanie moralno-politycznym w 3 pł. 

132 Raporty i sprawozdania dekadowe z pracy pol-wych. w 2 BSap. 

133 Sprawozdania dekadowe z pracy pol-wych. w Depal'tamencie Mo
bilizacji i meldunki specjalne. 

134 Sprawozdania inspektorów GZPW o stanie moralno-politycznym 
w jednostkach WP. 

135 Meldunki specjalne oraz meldunki o nastrojach pol-wych. w jed
nostkach WP. 

J36 Meldunki dekadowe z pracy pol-.wych. w 4 zpk . . 

137 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w szpitalach. 

138 Meldunki o stanie moralno-politycznym w 3 szkolny m pułku czol-
g ów. 

139 Meldunki z pracy pol-wych. w 21 zpa. 

140 Meldunki dekadowe i meldunki o nadzwyczajnych wypadkach 
w batalionach pracy i batalionach etapowych. 

141 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w 2 zpp . . 

14:l Sp1:awozdania o stanie moralno-politycznym w jednostkach wojsk 
pancernych. 

143 Meldunki i raporty z pracy pol-wych. w l zpp. 

144 Sprawozdania dekadowe zastępcy dowódcy 22 sbl z pracy pol
wych. 

145 Sprawozdania miesięczne i dekadowe o stanie moralno-politycznym 
w jednostkach WP. 

146 Raporty z pracy pol-wych. w 59 zpa. 

147 Meldunki o pracy pol-wych. zZPW DOW Lublin, statut Koleżeń
skich Sądów Żołnierskich. Meldunki o sytuacji w białostockim, ol
sztyńskim i rzeszowskim. 

148 Meldunki dekadowe i meldunki o wypadkach nadzwyczajnych 
w 2 pułku aprowizacyjnym. 

149 Raporty dekadowe, plany pracy i meldunki o nadzwyczajnych 
wypadkach w 2 zpl. 

150 Meldunki okresowe z pracy pol-wych. w 9 zpp. 
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Daty 

2.01. -
31.08.1945 

2.01. -
11.09.1945 

2.01. -
13.09.1945 

2.01. -
20.12.1945 
3.01. -

19.06.1945 
3.01. -
8.09.1945· 
3.01. -

10.09.1945 
3.01. -
3.10.1945 
3.01. -
4.10.1945 
3.01. -

13.10.1945 
3.01. -

24.11.1945 
3.01. 

29.11.1945 
3.01. -
6.12.1945 
4.01. -

13.08.1945 
5.01. -

22.05.1945 
5.01. -

22.05.1945 
5.01. --:-

18.12.1945 
5.01. -

30.08.1945 
7.01. -

31.08.1945 
8.01. .:..__ 

15.07.1945 
8.01. -

19.08.1945 
8.01. -
1.09.1945 
8.01. -
1.09.1945 
8.01. -

20.09.1945 

8.01. -
26.09.1945 

8.01. -
1.10.1945 

8.01. -
25.10.1945 

8.01. -
3.12.1945 

9.01. -
25.05.1945 

Ilość l Uwagi ka.rt 

353 

376 

319 

218 

44 

365 

163 

96 

33 

136 

371 

428 

444 

45 

• 292 

120 

213 

137 

51 

16 

143 

11 

87 

46 

187 

188 

70 

96 



sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREśC 

151 Meldunki okresowe z pracy pol-wych. w 6 zbp. 

152 Meldunki okresowe i plany pra:cy aparatu pol-wych. 5 brygady 
saperów. 

l 

153 Sprawozdania pol-wych. z Dowództwa Artylerii WP. 

154 Meldunki dekadowe i meldunki o wypadkach nadzwyczajnych 
w wojskach kolejowych. 

155 MeldunKi z działalności aparatu pol-wych. w jednostkach WP. 

156 Meldunki statystyczne z pracy pol:-wych. jednostek WP. 

157 Meldunki dekadowe i raporty ze stanu pracy pol-wych. w 3 samo
dzielnym baonie łączności. 

153 Meldunki o wrogiej działalności organizacji podziemnych. 

159 Sprawozdania z ·przeprowadzonej pracy nad organizacją władz 
administracji cywilnej. 

160 Meldunki o stanie moralno-politycznym w l brygadzie zaporowej 
i meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

161 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w 3 zapasowym pułku pie
choty. 

162 Sprawozdania dekadowe o pracy pol-wych., meldunki o nadzwy
czajnych wypadkach w 4 DAPlot. 

163 Sprawozdania dekadowe z pracy pol-wych. samodzielnych kom
panii i batalionów łączności. 

164 Meldunki z pracy pol-wych. i meldunki o wypadkach nadzwyczaj
nych w 8 DP. 

165 Sprawozdania o stanie moraiJ:o-politycznym w 2 zpł. 

166 Meldunki o nastrojach w 5 DP. 

167 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w jednostkach samocho
dowych. 

168 Sprawozdania z pracy pol-wych. w Głównyr-:1 Kwatermistrzostwie 
WP. 

169 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w 8 z:pp. 

170 Meldunki z pracy pol-wych. w jednostkach WP. 

171 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w 14 BAPpanc. 

172 Meldunki i spr:awozdania o stanie moralno-politycznym z 4 pcz. 

173 Sprawozdania z poboru, meldunki dekadowe z pracy pol-Wych. 
RKU. 

174 Meldunki dzienne o dezercji i nadzwyczajnych wypadkach w jed
nostkach WP. 

175 Meldunki o dezercjach i nadzwyczajnych wypadkach w jedno
stkach WP. 

176 Meldunki dzienne o stanie moralno-politycznym w jednostkach 
WP. 

177 Raport komisji sztabu 2 A WP w sprawie pomordowania rannych 
żołnierzy polskich przez Niemców we wsi Horka oraz dokumenty 
niemieckie dotyczące polskich pracowników rolnych w Niemczech. 

178 Sprawozdania miesięczne i raporty z działalności aparatu pol-wych. 
w jednostkach WP. 

Daty 

9.01. -
27.07.1945 
9.01.-
1.10.1945 
9.01. -

30.06.1945 
10.01. -
30.10.1945 
11.01. -

4.02.1945 
12.01. -

7.07.1945 
12.01. -
11.09.1945 
15 
20.01.1945 
16.01. -
8.05.1945 

19.01.-
5.05.1945 

20.01. -
26.07.1945 
20.01.-
27.08.1945 
20.01. -

3.10.i945 
20.01. ~ 
15.11.1945 
21.01. -
29.06.1945 
31.01.-

3.06.1945 
31.01. -
28.07.1945 
1.02.-
1.12.1945 
6.02. -
6.06.1945 
7.02.-
7.12.1945 

13.02. -
10.08.1945 
13.02.-
10.11.1945 
24.02.-
30.04.1945 
28.02.-

9.03.1945 

2.03. -
28.03.1945 

6 
30.04.1945 

6.04.-
24.05.1945 

10.04. -
20.08.1945 

Dość 
kart 

10 

75 

49 

84 

7 

48 

128 

9 

36 

113 

49 

88 

108 

37 

46 

3 

261 

130 

35 

235 

33 

92 

451 

40 

95 

109 

9 

265 

179 Sprawozdania z poboru, meldunki dekadowe o nadzwyczajnych 20.04. ~ 44.{ 
wypadkach z RKU. 20.06.1945 
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l Uwagi 



Sygna-~ 
tura T Y T U Ł, T RE ś ć 

180 Meldunki i raporty w sprawie stanu moralno-politycznego w jed
nostkach oraz zarządzenia szkoleniowe. 

181 Meldunki z pracy pol-wych. w 12 DP. 

182 Sprawozdania, meldunki z pracy pol-wych. w 11 DP. 

183 Meldunki dzienne o dezercjach i nastrojach politycznych w jed
nostkach. 

184 Meldunki, sprawozdania z pracy politycznej oraz meldunki o nad
zwyczajnych wypadkach w l szkolnej dywizji. 

185 Sprawozdania miesięczne z działalności Naczelnej Prokuratury WP. 

lll6 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w szpitalach. 

187 Meldunki z pracy pol-wych. w 4 i 6 pp. 

188 Meldunki okresowe z pracy pol-wych. komend garnizonów, pomoc 
rodzinom wojskowych, protokóły z posiedzeń komisji wojskowych 
klubów sportowych. 

189 Spraw ozdania dekadowe z pracy pol-wych. w 18 samodzielnym 
miejscowym baonie piechoty. 

190 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych., meldunki o wypadkach 
nadzwyczajnych z RKU. 

191 Meldunki z pracy pol-wych. w l dywizji rolno-gospodarczej. 

192 Meldunki i raporty z pracy pol-wych. w jednostkach, informacje 
o nastrojach ludności. 

193 Meldunki inspektorów l A WP z dokonanych inspekcji jednostek 
podległych . 

194 Meldunki okresowe, raporty na podstawie przeprowadzonych lu
stracji pracy pol-wych. w poszczególnych jednostkach l dywizji 
kawalerii. 

195 Meldunki okresowe, raporty, sprawozdanie z całokształtu prac 
ZPW Marynarki Wojennej i sprawozdania mH~s1ęczne. 

196 Meldunki specjalne, dekadowe i miesięczne o nadzwyczajnych wy
padkach z 5 DA. 

197 Sprawozdania dekadowe z pracy pol-wych. w l BI. 

198 Meldunki specjalne o sytuacji na teren-ie rzeszowskiego, lubelskie
go, chełmskiego, częstochowskiego, białostockiego oraz meldunki 
o_ nastrojach żołnierzy w związku z repatr:iacją. 

199 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. w l brygadzie pancernej. 

200 Meldunki, raporty i sprawozdania o wypadkach nadzwyczajnych, 
przebiegu demobilizacji i osadnictwie wojskowym. 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

Meldunki z inspekcji, opieka nad rodzinami wojskowych oraz 
meldunki z działalności aparatu pol-wych. ·w jednostkach WP. 
Sprawozdania z inspekcji przeprowadzonych w dywizjach i pul
kach przez inspektorów GZPW. 

Korespondencja GZPW z dowództwami jednostek i instytucjami 
cywilnymi oraz wyjątki z meldunków o stanie moralno-politycz
nym w jednostkach. 

Meldunki dzienne o wypadkach nadzwyczajnych i o stanie mo
ralno-politycznym w jednostkach WP. 

Meldunki dzienne GZPW o dezercjach i wypadkach nadzwyczaj
nych w jednostkach WP. 

+<:orespondencja oddziału organizacyjnego GZPW, okolicznościowe 
rezolucje wojska i ludności cywilnej oraz interwencje instytucji 
w sprawie zwalniania zajmowanych przez wojsko pomieszczeń. 

B - Inwentarz akt -57-

Daty 

21.04.-
26.11.1945 
30.04. -

1.10.1945 
2.05.-

16.11.1945 
4 

15.05.1945 
12.05. -
16.08.1945 
15.05. -

5.12.1945 
17.05. -
15.08.1945 
18.05. -
18.12.1945 
20.05.-
15.10.1945 

25.05.-
5.07.1945 

28.05.-
10.09.1945 
31.05. -
18.08.1945 
2.06.-

23.10.1945 
10.06. -
16.08.1945 
10.06. -
17.10.1945 

10.06. -
15.11.1945 
18.06. -
11.09.1945 
22.06.-
15.10.1945 
22.06. -
27.12.1945 

26.06. -
21.09.1945 
28.06. -
14.12.1945 
24.01. -
27.12.1945 
15.03. -
3.08.1945 
4.01. -
5.03.1945 

4.01. -
27.06.1945 
4.01. -

27.07.1945 
24.01. -
22.12.1945 

Ilość 
ka.rt 

47 

106 

15 

44 

225 

192 

274 

4 

34 

17 

444 

191 

178 

61 

18 

106 

68 

76 

117 

15 

304 

128 

274 

387 

414 

433 

302 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura 

207 

209 

210 

211 

212 

TYTUL, TREŚĆ 

Meldunki dzienne GZPW o dezercji i wypadkach nadzwyczajnych 
w jednostkach WP. 
Dane statystyczne o pracy oddziału or-ganizacyjnego GZPW- za 
styczeń, wykaz instrukcji, meldunków i sprawozdań z inspekcji. 
Korespondencja oddziału organizacyjnego GZPW z jednostkami, 
meldunki o wypadkach nadzwyczajnych i wyciągi z meldunków 
o nastrojach w jednostkach wojskowych. 
Korespondencja oddziału organizacyjnego GZPW w sprawach by
towych żołnierzy, meldunki o dezercji i korespondencja z władzami 
bezpieczeństwa. 

Korespondencja oddziału organizacyjnego GZPW z jednostkami 
w sprawach niedociągnięć w pracy pol-wych. 
Meldunki dzienne oddziału organizacyjnego GZPW o wypadkach 
nadzwyczajnych w WP. 

Oddział propagandy i agitacji 

213 Wytyczne oddziału propagandy l A WP w sprawie pracy poł~wych. 
w j.ednostkach. 

214 Wytyczne pracy pol-wych. wydail1e przez oddział propagandy 
GZPW. 

215 Instrukcje oddziału propagandy GZPW z .pracy pol-wych. 

216 Instrukcje oddziału propagandy GZPW z pracy pol-wych. 

217 Wytyczne pracy propagandowej wydane przez oddział propagandy 
GZPW. 

218 Raporty z przeprowadzonych inspekcji jednostek oraz konspekty 
pogadanek politycznych. 

219 Sprawozdania i plany pracy propagandowej w jednostkach WP. 

220 Korespondencja oddziału propagandy GZPW oraz sprawozdania 
inspektorów GZPW z inspekcji jednostek WP. 

221 Sprawozdania dekadowe i miesięczne oddziału propagandy GZPW. 

222 Sprawozdania miesięczne z pracy oddziału propagandy GZPW. 

223 Konspekty pogadanek politycznych. 

224 Konspekty pogadanek politycznych. 

225 Konspekty pogadanek politycznych. 

226 Konspekty pogadanek politycznych. 
227 Konspekty pogadanek politycznych. 
228 Ulotki propagandowe GZPW do oddziałów własnych. 

Z29 Ulotki propagandowe GZPW do oddziałów własnych. 

230 Niemieckie ulot~i propagandowe oraz ulotki propagandowe orga
nizacji podziemńych w języku polskim i rosyjskim. 

231 Polskie ulotki propagandowe do wojsk niemieckich i wojsk włas
nych oraz ulotki organizacji podziemnych działających w Polsce. 

232 Biuletyn sławy. 

233 Biuletyn sławy. 

234 Biuletyn sławy wycinki z prasy radzieckiej dotyczące wyzwole
nia Polski. 
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Daty 

8.01. -
16.01.1945 
13.02. -
15.05.1945 
6.03. -

15.06.1945 

15.06. -
20.08.1945 

20.06. -
18.09.1945 
28.06. -
21.12.1945 

29.01.1944 
5.09.1945 
5.09.1944 

05.1946 
15.09.1944 

6.07.1945 
10.10.1944 
25.04.1945 
5.11.1944 

05.1946 
30.10.1944 
31.01.1945 
30.11.1944 
27.11.1945 
15.12.1944 

6.12.1945 
1.09. -

31.12.1944 
15.10.1944 
31.08.1945 
5.09: -

27.12.1944 
5.09.1944 

31.12.1945 
09.1944 
04.1947 

1944-1945 
1944-1945 
16.10.1944 

11.1945 
18.10.1944 

11.1945 
30.11.1944 

3.01._1945 
1944 

22.08.1944 
25.04.1945 
16.09.1944 
19.04.1945 
1944-1945 

Ilość 
kart 

12 

18 

833 

800 

45 

119 

239 

48 

44 

42 

45 

60 

203 

144 

196 

76 

72 

140 

39 

38 
138 

68 

46 

l Uwagi 



Sygna-~ T Y T U Ł, T R E Ś Ć 
tura 

235 Rezolucje okolicznościowe do NDWP z jednostek wojskowych. 

236 Komunikaty radiowe radzieckiego biura informacyjnego. 

237 Komunikaty radiowe radzieckiego biura informacyjnego. 

238 Komunikaty radiowe radzieckiego biura informacyjnego. 

239 Komunikaty radiowe radzieckiego biura informacyjnego. 

240 Komunikaty radiowe radzieckiego biura informacyjnego. 

241 Raporty z · pracy propagandowej lektorów szkól. 

24<: Sprawozdania z pracy propagandowej ZPW 2 A WP. 

243 Raporty z pracy propagandowej lektorów jednostek łączności WP. 

244 Meldunki z pracy propagandowej lektorów jednostek lotnictwa . 
Referat o udziale wojsk lotniczych w operacji berlińskiej w kwiet-
niu i maju 1945 r. · 

245 Sprawozdania lektorów z pracy propagandowej w jednostkach ar
tylerii WP. 

246 Sprawozdania z pracy propagandowej w jednostkach wojsk saper
skich. 

247 Sprawozdania lektorów i wykładowców politycznych o pracy pro
pagandowej w jednostkach wojskowych. 

248 Sprawozdania z pracy propagandowej w jednostkach pancernych 
i zmotoryzowanych. 

249 Raporty z pracy propagandowej lektorów szpitali wojskowych. 

250 Sprawozdania z pracy propagandowej lektorów w jednostkach za
pasowych i RKU. 

'251 Raporty i sprawozdania z inspekcji przeprowadzonych w jedno
stkach WP przez inspektorów oddziału propagandy GZPW. 

252 

?<=;'> 
... ~~,..o~ 

Praca pol-wych. w czasie działań bojowych, referaty z doświad
czeń bojowych l AWP. 
Konspekty pogadanek. 

254 Ulotki propagandowe. 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

Sprawozdania oddziału propagandy GZPW z propagandy wśród 
wojsk niemieckich, te)l:sty pogadanek w języku niemieckim. 
Rezolucje okolicznościowe z jednostek wojskowych do władz na
czelnych RP. 
Rezolucje okolicznościowe· uchwalone przez żołnierzy na wiecach 
i przesłane do NDWP. 
Okolicznościow:e depesze i rezolucje. 

Okolicznościowe rezolucje i depesze do Naczelnego Dowódcy WP, 
przesyłane przez jednostki wojskowe. 
Komunikaty radiowe radzieckiego biura informacyjnego. 

Komunikaty radiowe radzieckiego biura informacyjnego. 
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Daty 

4.11.1944 
27.05.1945 
18 
31.08.1944 

l 
12.09.1944 
13 
30.09.1944 

l 
31.10.1944 

l 
30.11.1944 
1.01. -

31.08.1945 
2.01. -

15.09.1945 . 
5.01. -

27.10.1945 
. 10.0.1. -
25.05.1945 

20.01. -
30.04.1945 
28.01. -

1.09.1945 
5.02.-

17.12.1945 
8.02.-
5.07.1945 
2.03.-

30.09.1945 
4.04. -

12.11.1945 
4.01. -

21.08.1945 

1945 

12.01. -
31.12.1945 

1944-1948 

2.01. -
18.04.1945 
30.03. -

2.07.1945 
04.07.1945 

7.05.-
14.10.1945 
5.06.-

21.11.1945 
11.01. -

. 30.04.1945 
1.05. -

31.07.1945 

Ilość ·l Uwagi . kart 

185 

177 

179 

327 

519 

531 

13 

94 

74 

· 7 

63 

48 

342 

59 

37 

164 

487 

70 

16 

78 

112 

166 

285 

216 

W teczce 
znajduje się 

raport z in
spekcji obo
zów polskich 
w · amerykań
skiej strefie 
okupacyj-
nej Niemiec. 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

Oddział pracy z oficerami 

262 Raport i sprawozdania z pracy pol-wych. w samodzielnym batalio
nie rezerw oficerskich. 

263 Sprawozdania okresowe o stanie moralno-politycznym w Wyższej 
Szkole Oficerskiej. 

264 Meldunki o stanie moralno-politycznym w oficerskich szkolach 
lotniczych WP. 

265 Rozkazy dzienne i meldunki o nadzwyczajnych wypadkach w Cen
tralnej Szkole Oficerów Pol-Wych. 

266 Meldunki okresowe z pracy pol-wych. w samodzielnym baonie 
rezerwy oficerów WP. 

267 Meldunki dekadowe z pracy pol-wych. we Frontowej Oficerskiej 
Szkole Piechoty. 

268 Meldunki oficerskie o stanie moralno-politycznym w Oficerskiej 
Szkole Artylerii WP. 

269 Sprawozdania z pracy pol-wych. w l Oficerskiej Szkole Łączności. 

270 Rozkazy dzienne, meldunki o nadzwyczajnych wypadkach i mel
dunki z prcay pol-wych. w Oficerskiej Szkole Piechoty nr l. 

271 Meldunki o pracy pol-wych. w Szkole Oficerów Intendentury. 

272 Sprawozdania okresowe z pracy pol-wych. w Oficerskiej Szkole 
Piechoty nr 3. 

273 Sprawozdania dekadowe o stanie moralno-politycznym w Oficer
skiej Szkole Artylerii nr 2. 

274 Sprawozdanie inspektora GZPW z inspekcj_i przeprowadzonej 
w Oficerskiej Szkole Inżynieryjno-Saperskiej . 

275 Charakterystyki służbowe wykładowców Wyższej Szkoły Oficer
skiej. 

Oddział personalny 

270 Wykazy statystyczne oficerów pol-wych. w jednostkach wojsko
wych. 

277 Wykazy imienne i statystyczne oficerów aparatu pol-wych. w jed
nostkach WP; 

· 278 Rozkazy personalne Naczelnego Dowódcy WP. 

27fJ Rozkazy organizacyjne Naczelnego Dowódcy WP oraz naznaczenia 
i przeniesienia oficerów pol-wych. 

~80 Rozkazy oficerskie Szefa GZPW. 

281 Meldunki o stanie osobowym aparatu pol-wych. w jednostkach 
wojskowych. 

282 Raporty i sprawozdania z pracy wydziałów personalnych armii 
i GZPW. 

283 Meldunki statystyczne stanu oficerów pol-wych. WP z grudnia 
1944 r. 

284 Spisy i wykazy oficerów pol-wych. ogólne i w poszczególnych 
jednostkach wojskowych. 

285 Spisy oficerów, podoficerów i żołnierzy pochodzących z wojewódz
twa poznańskiego i śląskiego w jednostkach l i 2 A WP. 

286 Spis nauczycieli języka polskiego w jednostkach wojskowych. 

287 Korespondencja dotycząca obsady personalnej aparatu pol-wych. 
w jednostkach wojskowych. 
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Daty 

10.10. -
15.12.1944 
22.11.1944 
30.08.1945 
20.12.1944 

6.06.1945 
2.01. -

30.09.1945 
3.01. -
3.11.1945 
5.01. -

30.11.1945 
17.01. -
31.12.1945 
13.02. -
20.11.1945 
4.03.-

20.11.19.45 
6.03. -

20.12.1945 
22.05.-
14.12.1945 
10.06. -
21.12.1945 
21.03. -
25.04.1945 

l - l 
10:04.1945 

1.09.1943 
3.03.1945 
1.10.1943 
7.10.1945 

24.04.1944 
31.12.1945 
1.09.1944 

31.12.1944 
27.09.1944 

3.01.1947 
15.11.1944 
10.01.1945 
11.12.1944 
12.07.1945 

12.1944 

1.09.1944 
16.01.1945 
27.10. -
22.12.1944 
30.11.1944 
18.01.1945 
12.10. -
30.12.1944 

Ilość 
kart 

13 

167 

133 

263 

103 

287 

224 

156 

251 

146 

178 

124 

5 

34 

84 

83 

55 

58 

105 

255 

343 

60 

63 

30 

44 

236 

l Uwagi 

Zestawienia 
statystyczne. 
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288 Korespondencja w sprawach personalnych oficerów pol-wych. za
potrzebowania, skierowania oficerów oraz meldunki o przybyciu 
ciu oficerów do jednostek. 

289 Korespondencja w sprawie oficerów aparatu pol-wych. oraz mel
dunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

290 Korespondencja oddziału personalnego GZPW z jednostkami WP 
w sprawach personalnych. 

291 Zarządzenia i rozkazy w sprawie odznaczeń , demobilizac] i - do
tyczy oficerów pol-wych. 

292 Rozkazy personalne Naczelnego Dowództwa W P, dotyczące ofice
rów pol-wych. 

29S Rozkazy Personalne Naczelnego Dowódcy WP dotyczące awansów 
oficerów pol-wych. 

294 Rozkazy oficerskie Naczelnego Dowództwa WP. 

295 Rozkazy personalne 2 A WP. 

296 Rozkazy personalne l A WP. 

297 Rozkazy personalne Naczelnego Dowództwa WP dotyczące ofice
rów pol-wych. 

298 Rozkazy nominacyjne i odznaczeniowe oficerów pol-wych. 

299 Rozkazy personalne przeniesieniowe, naznaczeniowe i oficerskie. 

300 Rozkazy personalne Naczelnego Dowództwa WP dotyczące odzna
czeń oficerów pol-wych. 

301 Rozkaz personalny nr 396 z dnia 5 czerwca 1945 r. - wykaz od
znaczonych oficerów pol-wych. 

302 Wykaz statystyczny oficerów aparatu pol-wych. w jednostkach 
WP. 

303 Wykazy statystyczne oficerów aparatu pol-wych. w jednostkach 
WP. 

Daty 

15.11.1944 
31.12.1945 

23.11.1944 
31.10.1945 

9.12.1944 
2.01.1945 

21.03. -
24.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
4.01. -

. 23.12.1945 
8.01. -

16.11.1945 
10.01. -
12.11.1945 
11.01. -
28.12.1945 
18.01. -
22.12.1945 
23.02.-

8.06.1945 
21.03. -

7.12.1945 
5.06.-

29.12.1945 
8.06.1945 

01.1945 

03.1945 

Tiość 
kart 

78 

36 

79 

44 

204 

217 

8 

94 

233 

230 

73 

115 

115 

12 

64 

58 

304 Meldunki statystyczne obsady personalnej jednostek bezpośrednio 29.04. - 64 
podległych GZPW. 22.11.1945 

- redakcja "Polska Zbrojna", 
- wytwórnia filmowa, 
- centralna szkoła polity~zna. 

305 Wykazy statystyczne oficerów aparatu pol-wych. w 
WP. 

jednostkach 30.04. -
29.09.1945 

306 Wykazy statystyczne oficerów aparatu pol-wych. w 
WP. 

jednostkach 04.1945 

307 

308 

309 

310 

311 
3[2 
313 

314 

Wykazy statystyczne oficerów aparatu pol-wych. w jednostkach 
WP. 
Obsada etatowa aparatu pol-wych. jednostek artyleryjskich, pan
cernych, łączności, zapasowych i sanitarnych. 
Wykazy imienne strat oficerów pol-wych. , wnioski odznaczeniowe, 
meldunki z obsady personalnej aparatu pol-wych. w jednostkach 
wojskowych. 
Wykazy imienne oficerów pol-wych. w jednostkach wojskowych. 

Obsada imienna oficerskich szkół pol-wych-. 
Obsada imienna GZPW według etatu. 
Korespondencja oddziału personalnego GZPW w sprawach prze
niesień , naznaczeń i odwołań ze stanowisk, wyciągi z rozkazów 
personalnych i przeniesienia. 
Korespondencja oddziału personalnego GZPW w sprawach awan
sowych ·oficerów pol-wych. - Wnioski awansowe, wyciągi z roz-
kazów. . 
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05.1945 

04-08.1945 

4.05.-
2.10.1945 

18.04. -
17.11.1945 
05-07.1945 
Ofi-08.1945 

2.01. -
30.04.1945 

2.01.-
24.10.1945 

46 

45 

35 

43 

422 

514 

33 
23 

535 

530 

·1 Uwagi 

Za styczeń 

1945 r. 
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315 Korespondencja oddziału personalnego GZPW.- Skierowania i od
wołania ze stanowisk oficerów pol-wych. 

316 Zapotrzebowania na oficerów pol-wych. składane do oddziału per
sonalnego GZPW. 

317 Korespondencja z poszczególnych jednostek do oddziału personal
nego GZPW w sprawach przeniesień, naznaczeń i odwołań ze sta

. nowisk. 
318 Skierowania oficer ów z jednostek do dyspozycji GZ.PW i wyciągi 

z rozkazów personalnych. 
319 Korespondencja w sprawach przeniesień, mianowań i odwołań ze 

stanowisk, charakterystyki oficerów pol-wych. 
320 Korespondencja oddziału personalnego GZPW. - Skierowania, na

znaczenia i odwoływania ze stanowisk oraz przeniesienia. 
321 Korespondencja oddziału personalnego GZPW. - Skierowania, na

znaczenia i odwoływania ze stanowisk, przeniesienia i raporty ofi
cerów. 

322 Korespondencja oddziału personalnego GZPW z jednostkami 
w sprawach personalnych, skierowania na stanowiska i odwołania . 

323 Korespondencja oddziału personalnego GZPW skierowania, prze
niesienia, naznaczenia i odwołania ze stanowisk. 

Oddział zaopatrzenia w sprzęt i pomoce naukowe 

324 Kosztorys zapotrzebowania na sprzęt rozrywkowy dla klubu szkoły 
lotniczej WP. 

325 Zapotrzebowania jednostek wojskowych na sprzęt kulturalno
oświatowy z GZPW. 

326 Zapotrzebowania jednostek wojskowych na materiały kulturalno
oświatowe. 

327 Sprawozdania statystyczne z jednostek z otrzymywanych z oddzia
łu zaopatrzenia GZPW czasopism. 

328 Sprawozdania statystyczne z jednostek dotyczące otrzymywania 
czasopism z oddziału zaopatrzenia GZPW. 

329 Korespondencja w sprawie przydziału czasopism przez oddział za
opatrzenia GZPW. 

330 Korespondencja w sprawie zaopatrzenia jednostek w czasopisma 
i sprzęt kulturalno-oświatowy. 

331 Sekcja finansowa . . - Preliminarze budżetowe, zapotrzebowania, 
plany pracy kontrolnej i rewizyjnej, plany wydatków. 

332 Sprawy administracyjno-gospodarcze. 

Kancelaria 

Daty 

3.01. -
3.03.1945 
3.01. -

20.11.1945 
4.01. -
3.10.1945 

8.01. -
28.12.1945 
15.01. -
27.06.1945 

5.03.-
6.06.1945 
5.05.-

18.07.1945 

8.06.-
13.11.1945 
15.06. -
4.10.1945 

6.12.1944 

10.01. -
24.06.1945 
26.06. -

6.12.1945 
25.01. -

1.12:1945 
20.01. -
'18.12.1945 
30.01. -
10.12.1945 
12.02.-
28.11.1945 
1.01. -

18.09.1945 
14.06. -
28.09.1945 

ilość 
kart 

368 

168 

136 

353 

537 

778 

546 

777 

704 

3 

359 

417 

567 

650 

357 

216 

238 

477 

333 Protokóły przekazania do archiwum GZPW teczek z tajnymi mel- 2.11.1944 35 
dunkarui ZPW - l Armii WP oraz protokóły zniszczenia tajnych 10.01.1946 
dokumentów. 

334 Korespondencja dotycząca kancelarii tajnej GZPW. 30.11.1944 -238 
28.12.1945 

335 Wykaz teczek w tajnej kancelarii GZPW za 1944 r. 1944 24 

Gabinet Zastępcy Naczelnego Dowódcy WP 

336 Rozkazy .Naczelmego Dowódcy WP z 1945 11·. 

337 Zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP z 1945 r. 

62 

10.03. 
16.11.1945 
13.03. -
27.11.1945 

60 

48 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

338 Korespondencja zastępcy Naczelnego Dowódcy WP w sprawach 
organizacyjnych i personalnych. 

339 Sprawozdania o · stanie moralno-politycznym w jednostkach WP, 
meldunki miesięczne zastępcy dowódcy l A WP oraz koresponden
cja w sprawach personalnych, organizacyjnych i inna. 

340 Sprawozdania miesięczne GZPW z 1945 r.· 

Daty 

14.04. 
31.12.1945 
1.01. -

15.12.1945 

10.03. -

341 Sprawozdania miesięczne Naczelnej 
z 1945 r. 

31.12.1945 
Prokuratury Wojskowej 22.05. -

26.11.1945 

Ilość 
kart 

57 

405 

181 

275 

l Uwagi 



ROZDZIAŁ II 

INWENTARZ AKT DOWODZTWA l KORFUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 

Zespól nr 3 

Dowództwo l Korpusu Polskich Sił Zbrojnych 
w ZSRR sformowane na podstawie zezwolenia 
Ludowego Komitetu Obrony ZSRR z dnia 10 sier
pnia 1943 r. według etatu 04/50,* przeformowane 
zostało na dowództwo l Armii Polskiej w ZSRR 
zgodnie z rozkazem dowódcy l AP w ZSRR nr 
01/org. z dnia l kwietnia 1944 r .,** wydanym na 
podstawie dyrektywy Sztabu Generalnego Armii 
Czerwonej z dnia 18 marca 1944 r. 

sonalny oraz wydział administracyjno-gospo
darczy, sztab dowódcy artylerii, szefostwa służb, 
oddział polityczno-wychowawczy, duszpasterstwo 
i oddział zdobyczy wojennej . 

Akta wytworzone przez dowództwo Korpusu 
tworzą zespół złożony, obejmujący J 58 jednostek 
archiwalnych. Wybrakowano 41 teczek zawiera
jących makulaturę oczywistą. 

Etat 04/50 przewidywał w dowództwie Korpusu 
oddziały: operacyjny, wywiadowczy, łączności, per-

Akta dowództwa korpusu wstępnie uporządko
wał J . Malczewski, inwentarz do druku przy
gotował R.L. Polkowski. 

. Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚ C 

Oddział operacyjny 

l Rozkazy bojowe dotyczące przekazania l pułku czołgów do dys
pozycji l DP. Meldunki o stanie bojowym i zaopatrzenia l pcz. 

2 Szkolenie bojowe, plany ćwiczeń taktycznych l KPSZ. 

3 Szkolenie bojowe. - Plan ćwiczeń taktycznych l KPSZ, ćwiczebne 
rozkazy i zarządzenia bojowe. 

4 Szkolenie bojowe. - Plan ćwiczerl. taktycznych l KPSZ, ćwiczeb
ne rozkazy i zarząd~enia bojowe. 

5 Plany programy szkolenia bojowego jednostek l DP. 

6 Plany programy szkolenia bojowego jednostek dywizji piechoty. 

7 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy i meldunki bojowe jed
nostek 2 DP. 

8 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy i zarządzenia bojowe 
2 DP. 

9 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy i meldunki zapasowego 
pp l KPSZ. 

10 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne r ozkazy, zarządzenia i sprawozda
nia kwatermistrzostwa Korpusu. 

11 Szkolenie bojowe. - Meldunki i uwagi rozjemców dotyczące prze
prowadzenia ćwiczeń taktycznych l KPSZ, plan_ ćwiczeń. 

Daty 

21.09. -
25.09.1943 
22-
26.11.1943 
19-
23.12.1943 
19-
23.12.1943 
15.06. -
15.09.1943 
15.07.-
15.08.1943 
19-
20.12.1943 
21 -
20.12.1943 
21 -
23.12.1943 
1.10. -

31.12.1943 
21 -
23.12.1943 

Ilość 
kart 

11 

43 

32 

28 

55 

20 

40 

57 

18 

143 

75 

l Uwagi 

* CAW, l AWP, t. 825, s. 13-14 - Ro2lkaz dowódcy l KPSZ nr Ol/org z dnia 19 sierpnia 1943 r. 
** CAW, 1 AWP, t. 92, s. 1---6. 
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Sygna-J 
tura · T Y T U L, T RE Ś C 

12 Dziennik działań bojowych l KPSZ w ZSRR. 

13 Szkolenie bojowe. - Plan ćwiczeń sztabowych l KPSZ, ćwiczebne 
rozkazy i meldunki bojowe jednostek l KPSZ. 

14 Szkolenie bojowe. - Plany ćwiczeń taktycznych i ćwiczebne roz
kazy bojowe jednostek artylerii l KPSZ. 

15 Szkolenie bojowe. Ćwiczebne rozkazy bojowe dowództwa 
l KPSZ. 

16 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy, plany i biuletyny opera-
cyjne sztabu l KPSZ. . 

17 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy bojowe i kwatermistrzow
skie dowództwa l KPSZ. 

18 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy i zarządzenia bojowe 
i kwatermistrzowskie dowództwa l KPSZ. 

19 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy i korespondencja kwater
mistrzostwa l KPSZ. 

20 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy i zarządzenia bojowe l DP. 

21 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy bojowe 2 DP, sprawoz
dania rozjemców z ćwiczeń sztabowych jednostek korpusu. 

22 Szkolenie bojowe. - Ćwiczebne rozkazy i zarządzenia bojowe 
l BPanc i 4 pp. 

Oddział personalny 

Daty 

19.08.1943 
28.07.1944 
15 -
18.02.1944 
15 -
18.02.1944 
17.02. -

3.03.1944 
15 
28:02.1944 
3-
8.03.1944 

15 
17.02.1944 
16 
17.02.1944 
16 
17.02.1944 
15 -
18.02.1944 
15 -
18.02.1944 

Ilość 
kart 

150 

33 

14 

20 

35 

65 

81 

16 

31 

35 

29 

23 Zarządzenia Szt. Gen. AR w sprawie tworzenia kursów wojsko- 2.09. - 46 
wych dla Polaków w ZSRR, wykazy oficerów - Polaków odko- 14.12.1943 
menderowanych z AR do l KPSZ oraz korespondencja z Zarządem 
Kadr LkO w sprawach personalnych. 

24 Rozkazy personalne: . nr nr l 2 zah~rierdzające stopnie oficerów 22.08.1943 20 
l KPSZ. 

25 Rozkazy personalne: nr nr l 2 zatwierdzające stopnie oficerów 22.08.1943 23 
l KPSZ. 

26 Rozkazy i zarządzenia oraz korespondencja z jednostkami podle
głymi w sprawach sporządzania meldunków personalnych . 

27 Zarządzenia Szt. Gen. AR. w sprawie zmiany miejsca postoju 
l KPSZ. 

28 Etaty, projekty zmian i tabele do etatów, zestawienia stanu eta
towego jednostek l KPSZ. 

29 Projekt zmian do etatów jednostek l KPSZ 1 korespondencja z ni
mi związana. 

30 Wykazy instruktorów przybyłych z Armii Radzieckiej, sprawoz
dania o stanie liczebnym oficerów l KPSZ, wzory pieczęci jedno
stek korpusu oraz korespondencja z radzieckimi komendantami 
uzupełnień w sprawach personalnych. 

31 Wykazy kadry, kursantów i absolwentów szkól oficerskich i ba
talionów szkolnych l · KPSZ. 

32 Korespondencja z Głównym Zarządem Kadr Armii Radzieckiej 
w sprawie .zatwierdzenia obsady stanowisk oficerskich w l DP. 

33 Ewidencja oficerów l KPSZ. 
34 Wykazy oficerów jednostek artyleryjskich l KPSZ. 
35 Wykazy absolwentów polskich szkół oficerskich w ZSRR, spra

wozdania o zakończeniu kursu podchorążych w Riazaniu oraz ko
respondencja w sprawach awansów. 

36 Wykazy imienne p racowników kwater mistrzostwa i prokuratury 
l KPSZ. 

37 Ewidencja podoficerów i szeregowców 4 pulku artylerii ppanc 
l KPSZ. 

9 - Inwentarz akt - 65-

12.09. -
31.12.1943 
20.09.-

9.12.1943 
2.09.-

31.12.1943 
3.10.-

30.11.1943 
31.08. -
30.12.1943 

1943-1944 

15.08. -
15.10.1943 

07.1943 
1943-1944 
24.09.1943 
18.02.1944 

24.11.1943 

1943 

137 

6 

30 

41 

257 

91 

12 

6 
23 

51 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESć 

33 Imienne wykazy poborowych. 

39 Karty poborowe i charakterystyki powolanych do wojska. 

40 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. A, B, E, M. 
41 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. B-L. 
42 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. D. 
43 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. D. 
44 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. F. 
45 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. F. 
46 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. L. 
47 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. M-U. 
48 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. N. 
49 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. O. 
50 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. O. 
51 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. P. 
52 Karty ewidencyjne żołnierzy korpusu, lit. P, S. 
53 Skierowania poborowych z radzieckich ·komend uzupełnień do 

l KPSZ. 
54 Korespondencja z radzieckimi komendami uzupełnień w sprawach 

poboru. 
55 Korespondencja w sprawach odkomenderowania żołnierzy - Fa

laków do l KPSZ. 
56 Ewidencja przybyłych do korpusu bez skierowań i dokumentów. 

57 Orzeczenia sądów radzieckich o skierowaniu zasądzonych do służ
by w l KPSZ, protokóły przesłuchania osób, nie posiadających 
skierowań do wojska. 

58 Korespondencja w sprawie wypadków wcielenia do batalionu ko
biecego kobiet niezdolnych do służby wojskowej. 

59 Zaświadczenia wydane poborowym w miejscach pracy i komen
dach uzupełnień. 

60 Dokumenty osobiste i zaświadczenia poborowych. 

6) Przepustki na przejazd do miejsca postoju jednostek Korpusu, ze
zwolenia na pobyt czasowy na terytorium ZSRR oraz skierowania 
do Korpusu. 

62 Awanse. Rozkazy Zarządu Kadr LKO i korespondencja. 

63 Awanse. Korespondencja z Zarządami Kadr LKO i dowództw 
Frontów. 

64 \vykazy odznaczonych orderami radzieckimi. 

65 Odznaczenia. - Sprawozdania, wykazy odznaczonych, korespon
dencja. 

66 Odznaczenia. - Korespondencja z Zarządem Kadr LKO. 

67 Meldunki o stanie bojowym l KPSZ. 

Daty 

12.1943 
01.1944 

10.-
31.12.1943 

1943 
1943 

1943-1944 
1943 

1943-1944 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 
1943 

1943-1944 

14.09. -
29.12.1943 
15)0.-
30.12.1943 
1.11.1943 

13.01.1944 
~3.12. 1943 

18.01.1944 

1.09.1943 

11.1943 
01.1944 
12.1943 
01.1944 
12.1943 
01.1944 

6.09.-
26.12.1943 
5.10.-

28.12.1943 
22.05.1943 
28.02.1944 
21.08.-
28.12.1943 
19.10.-
11.11.1943 
30.09.1943 
20.02.1944 

68 Prośby o udzielenie urlopów. 

69 Prośby o, udzielenie urlopów 
jazdów służbowych. 

3.08.-
5.10.1943 

korespondencja w sprawach wy- 3.09. -
17.11.1943 

70 Korespondencja w sprawach wyjazdów sluzbowych 
jazd u. 

71 Prośby o udzielenie urlopów i rozkazy wyjazdu. 

rozkazy wy- 18.11. -
30.12.1943 
20.12.-
30.12.1943 

Ilość 
kart 

160 

24 

230 

59 

10 

17 

4 

149 

43 

121 

18 

7 

30 

16 

3 

61 

165 

182 

242 

91 

72 Korespondencja z dowództwem Moskiewskiego Okręgu Wojskowe- 27.09. - 29 
go w sprawach personalnych. 27.12.1943 
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l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

73 Korespondencja z dowództwem Moskiewskiego Okręgu Wojsko
wego w sprawach personalnych i zaopatrzeniowych. 

74 Korespondencja z radzieckimi władzami wojskowymi w sprawach 
personalnych. 

75 Korespondencja z radzieckimi władzami wojskowymi w sprawach 
personalnych. 

76 Korespondencja z radzieckimi władzami wojskowymi w sprawach 
personalnych. 

77 Telefonogramy w sprawach personalnych. 

78 Korespondencja z jednostkami podległymi w sprawach personal
nych. 

79 Korespondencja z jednostkami podległymi w sprawach personal
nych. 

80 Korespondencja z jednostkami podległymi w sprawach personal
nych. 

81 Korespondencja w sprawach personalnych i zaopatrzeniowych. 

82 Etaty jednostek obsługi korpusu , w ykazy etatów i tabele uzbro-
jenia. 

83 Zbiorowe i indywidualne skierowania do l KPSZ. 

84 Dokumenty osobiste i spisy żołnierzy, kierowanych do l KPSZ 
przez radzieckie pułki zapasowe i komendy uzupełnień. 

85 Rozkazy oficerskie. 

86 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

87 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

Oddział polityczno-wychowawczy 

88 Rozkazy dzienne zastępcy dowódcy l KPSZ do spraw pol-wych. 

· 89 Roz.kazy dzienne, oficerskie, persona1ne l KPSZ oraz rozkazy 
w sprawach organizacyjnych i szkoleniowych. 

90 T,ekst telegramu ;przesłanego Stahnowi tprzez gen. BerJinga 
w związku z wyruszeniem l DP na front. 

91 Sprawozdania i protokóły kontroli stanu sanitar nego, zaopatrzenia 
oraz warunków bytowych żołnierzy w jednostkach l KPSZ. 

92 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

93 Rozkazy dowództwa l KPSZ i l AP w ZSRR w sprawach opera
cyjnych, organizacyjnych, szkoleniowych, dyscyplinarnych i per
sonalnych. 

93a Meldunki zastępcy . szefa wydziału samochodowo-pancernego 
l KPSZ w sprawach pol-wych. 

94 Meldunki dzienne i dekadowe zastępcy dowódcy kompanii regu
lacji ruchu l KPSZ. 

95 Meldunki dekadowe zastępcy dowódcy piekarni polowej l KPSZ. 

96 Meldunki dekadowe zastępcy dowódcy do praw pol-wych. 2 rucho
mego szpitala polowego. 

Dowództwo artylerii 

97 Rozkazy dzienne dowódcy artylerii l KPSZ. 

- 67 

Daty 

30.09. -
27.12.1943 
1.09.-

20.10.1943 
9.09.-

12.1943 
20.10. -
31.12.1943 
28.07.-
31.07.1943 
9.09. _:_ 

31.12.1943 
09.-
12.1943 

31.10.1943 
5.02.1944 

18.09. -
30.12.1943 
11.02.-
12.03.1944 

Ol. -
02.1944 

01-02.1944 

1.01. -
13.03.1944 
3.01. -

31.03.1944 
15.01. -
30.03.1944 

. 20.07.1943 
5.01.1944 
4.10.1943 
8.02.1944 

23.07.-
17.08.1943 
8.10.1943 

30.04.1944 
22.09.1943 
31.05.1944 

9.02. -
23.05.1944 

24.02. --
26.04.1944 
12.02. -

1.06.1944 
15.01. -
15.05.1944 
20.01. -
27.05.1944 

8.09. -
30.12.1943 

Ilość 
kart 

25 

212 

153 

121 

8 

106 

161 

36 

45 

19 

280 

309 

12 

43 

91 

52 

209 

6 

291 

144 

245 

23 

7 

16 

20 

32 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura T Y T U L, T RE Ś Ć 

Kancelaria główna 

98 Rozkazy ·dzienne. 

99 Rozkazy dzienne i personalne. 

100 Rozkazy oficerskie. 

101 Rozkazy oficerskie. 

102 Rozkazy ogólne dotyczące spraw administracyjnych i porządko

wych. 
103 Rozkazy specjalne w sprawach organizacyjnych, personalnych, 

dyscyplinarnych i gospodarczych. 
104 Zaświadczenia z przeglądu higieniczno-sanitarnego żołnierzy kie

rowan)lch do korpusu. 

105 Rozkazy specjalne w sprarwach organi,zacyjnych i dyscyrplinarnych. 

106 Roz;kazy w sprawach szkol€niowych, sanitarnych i gospodarczych. 

Sztab kwatermistrzostwa 

107 Meldunki dzienne o stanie 1iczeił>nym sztabu kwatermrist~ostwa 
l KPSZ. 

108 Wykaz jednostek podległych l KPSZ, spisy abonentów węzła łącz
ności, tabele kryptonimów. 

109 Plany pracy kwatermistrzostwa oraz plany programy szkolenia 
oficerów korpusu. 

110 Dzienne sprawozdania kwatermistrzowskie l KPSZ jednostek 
podległych. 

l 11 Dzienne sprawozdania kwatermistrzowskie jednostek l KPSZ. 

112 Sprawozdania o stanie zaopatrzenia l KPSZ w żywność. 

11.3 Sprawozdania o stanie zaopatrzenia i zapotrzebowa nia na mate
riały pędne i smary. 

114 Sprawozdania o stanie zaopatrzenia w sprzęt chemiczny i inży
nieryjny. 

115 Zapotrzebowania na drewno i inne m~teriały budowlane. 

116 Wykazy stanu bojowego artylerii l DP, protokóły kontroli gospo
darki jednostek korpusu oraz korespondencja w sprawach zaopa
trzenia. 

l l 7 Telefonogramy w sprawach zaopatrzenia. 

11.8 Korespondencja w sprawach transportu zaopatrzenia. 

119 

120 

121 

Wydzial intendentu1·y 

Sumaryczne zestawienia umundurowania wydanego jednostkom 
l KPSZ. 
Sprawozdania mundurowe kwatermistrzostwa i jednosfek l KPSZ. 

Sprawozdania mundurowe jednostek l KPSZ. 
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Daty 

19.08. 
23.11.1943 
21.11.1943 

1.04.1944 
12.10. -
11.12.1943 
19.12.1943 

3.04.1944 
19.09.1943 

1.03.1944 
24.11.1943 
16.03.1944 
28.12.1943 
16.01.1944 

1.01. -
13.03.1944 

5.02. -
31.03.1944 

il.lO. -
29.12.1943 
16 
21.09.1943 
l -

15.10.1943 
15.09.1943 
29.11.1944 
1.12.1943 
4.01.1944 

15.09. -
31.10.1943 
27.09.-
31.12.1943 
1.10. -

31.12.1943 
1.10. -

31.12.1943 
1.11.1943 
3.01.1944 

15.09.1943 
1.01.1944 
1.10.-

31.12.1943 

16.09. -
31.12.1943 
1.-

30.09.1943 ' 
20.08. -
29.10.1943 

· Ilość 
kart 

138 

116 

16 

33 

123 

34 

13 

12 

86 

29 

7 

29 

411 

445 

103 

104 

38 

14 

27 

93 

24 

13 

93 

79 

l Uwagi 



Sygna- ~ 
tura 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

T Y T U L, T RE S Ć .l 
Sprawozdania mundurowe jednostek l KPSZ. 

Sprawozdania mundurowe jednostek l KPSZ. 

Meldunki w sprawie zaopatrzenia żołnierzy w obuwie. 

Sumaryczne zestawienia sprzętu taborowego. 

Wykazy, sprawozdania, zapotrzebowania na sprzęt taborowo
gospodarczy. 
Sprawozdania jednostek l KPSZ o ilości sprzętu _taborowego. 

Sprawozdania o ilości umundurowania i sprzętu taborowego w jed
nostkach korpusu. 
Wykazy zużytego mydła w jednostkach l KPSZ. 

Zapotrzebowania korespondencja w sprawach zaopatrzenia. 

Zapotrzebowania korespondencja w sprawach zaopatrzenia. 

Korespondencja w sprawach zaopatrzenia. 

Wydzial samochodowy 

133 Projekt etatu kompanii regulacji ruchu oraz rozkazy i meldunki 
dotyczące ruchu samochodowego. 

1.34 Sprawozdania o wykonaniu planu przewozów ,wykazy i meldun
ki o stanie sprzętu · samochodowego. 

135 Sprawozdania o stanie ilościowym i technicznym pojazdów me
chanicznych l KPSZ oraz o zużyciu materiałów pędnych. 

13G Sprawozdania o ilości samochodów w l KPSZ. 

137 Meldunki jednostek l KPSZ o stanie ilościowym kierowców, po
jazdów mechanicznych i materiałów pędnych. 

1313 Dzienne meldunki jednostek l KPSZ o stanie ilościowym tech
nicznym pojazdów mechanicznych. 

139 Dzienne meldunki jednostek l KPSZ o stanie ilościowym tech
. nicznym pojazdów mechanicznych. 

140 Dzienne meldunki jednostek l KPSZ o stanie .ilościowym i tech
nicznym pojazdów mechanicznych oraz zużyciu materiałów pęd

nych. 

141 Ewidencja materiałów pędnych przydzielonych jednostkom l KPSZ. 
142 Ewidencja materiałów pędnych. 

143 Sprawozdania o zużyciu materiałów pędnych w jednostkach 
l KPSZ. 

l 44 Sprawozdania o stanie materiałów pędnych w jednostkach l KPSZ. 

145 Zapotrzebowania jednostek korpusu na materiały pędne. 

14 ti Protokóły kontroli stanu materiałów pędnych w jednostkach 
l KPSZ. 

147 Korespondencja w spra·wach transportu samochodowego. 
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Daty 

l-
31.10.1943 
1.11.-

30.11.1943 
1.11.1943 
3.01.1944 

17.09. -
30.12.1943' 
15 -
31.12.1943 
1.01. -
4.01.1944 
1.12.1943 
1.01.1944 
1.10. -

15.12.1943 
1.09. -

31.12.1943 
1.10. -

15.12.1943 
l -

31.12.1943 

15.11. -
24.1 2.1943 
1.10. -

30.12.1943 
l -

31.12.1943 
28.09. -
31.12.1943 

1.10. -
30.12.1943 

1.10. -
31.12.1943 

30.11. -
15.12.1943 

1.09. -
31.12.1943 

1Q43 

1.09. --
19.11.1943 

31.10. -
31.12.1943 

1.10. -
15.11.1943 

1.10. -
31.12.1943 

1.10. -
31.12.1943 

15.07. -
15.10.1943 

Ilość 
kart 

90 

136 

39 

6 

31 

19 

18 

59 

233 

9 

64 

280 

517 

62 

150 

288 

319 

351 

186 

97 

387 

320 

265 

84 

306 

l Uwagi 



Sygi).a-~ 
tura TYTUL, TREść 

Wydzial weterynaryjny 

148 Rozkazy l KFSZ w sprawach weterynaryjnych, wykazy koni. 

Prokuratura wojskowa l KPSZ 

149 Sprawozdania statystyczne z działalności prokuratury l KFSZ. 

150 Meldunki oficerów dochodzeniowych w sprawach przestępstw go
spodarczych, wykazy spraw zakończonych, zawieszonych i pozo
stających w toku śledztwa . 

151 Ankiety personalne oficerów dochodzeniowych. 

152 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

153 Skierowania przestępców do kompanii karnych więzienia oraz 
korespondencja w sprawach dochodzeniowych. 

154 Korespondencja w sprawach dochodzeniowych i dyscyplinarnych. 

155 Sprawozdania pracowników prokuratury l KFSZ z wykonywa
nych czynności slużbowy<;h. 

156 Sprawozdania z wizytacji prokuratorskich w jednostkach l KFSZ 
oraz meldunki o wypadkach samobójstw. 

157 Meldunek o wypadku samopostrzelenia się . 

l. Daty 

1943 

1.09.1943 
3-0.03.1944 
20.09.1943 
31.01.1944 

1.11.1943 
30.07.1944 
18.10. -

8.lU943 
1.09.1943 

30.04.1944 
9.09.1943 

04.1944 
21.02. -

6.03.1944 
1.02. -
1.04.1944 
2.01. -

20.02.1944 

INWENTARZ AKT DOWODZTWA l ARMII WOJSKA FOLSKIEGO 

Zespól nr 4 

Ilość 
kart 

177 

5 

20 

16 

12 

178 

136 

6 

21 

l 

l Uwagi 

l armia Wojska Folskiego pierwotnie nosząca 

nazwę l Armia Folska w ZSRR, sformowana na 
terytorium Związku Radzieckiego na podstawie 
decyzji Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej 
z dnia 16 marca 1944 r.* i rozkazu nr 04/KG do
wódcy l Armii Folskiej w ZSRR z dnia 31 marca 
1944 r .** utworzona z rozformowanego l Korpusu 
Folskich Sil Zbrojnych w ZSRR, podporządkowana 
bezpośrednio Naczelnemu Dowództwu Armii Ra
dzieckiej , 21 lipca 1944 r. na podstawie dekretu 
KRN weszła w skład ludowego W oj ska Folskiego 
i podporządkowana została pod względem organiza
cyjnym Naczelnemu Dowództwu Wojska Folskie-

go,*** a pod względem operacyjnym l Frontowi 
Białoruskiemu Armii Radzieckiej.***·~ 

Dowództwo armii sformowane zostało według 

etatu 02/404, 21 lipca 1944 r. W związku z powsta
niem ludowego Wojska Folskiego i utworzeniem 
Naczelnego Dowództwa WF rozformowano istnie
jącą dotąd Radę Wojenną armii.***** W czasie 
istnienia dowództwa armii zostały wytworzone 
akta, stanowiące zespól złożony, zawierający obec:
nie 1061 jednostek archiwalnych. Zespól wybra
kowano, wylączając dzienniki podawcze i oczy

wistą makulaturę. Akta wstępnie uporządkował 

i inwentarz do druku przygotował J. Malczewski. 

* Decyzję o formowaniu armii zakomunikowano szyfrogramem, który w aktach CA W nie zacho
wał się. 

** CAW, l AW·P, t. 158, s. 6. 

*** 
**** 

***** 

CA W, 2 DP, t. 304, s. 11 i SMiU t. 
CAW, l AWP, t. 2, s. 16-17. 
CA W, SMiU, t . 68, s . 3. 

68, s. l. 
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Sygna-~ 
tura T Y T u Ł, T RE s ć 

Sztab 

Oddzial operacyjny 

l Rozkazy l ·Frontu Białoruskiego w sprawach operacyjnych. 

2 Rozkazy operacyjne i zarządzenia l Frontu Białoruskiego. 

3 Rozkazy operacyjne, organizacyjne, szkoleniowe i dyscyplinarne 
dowództwa armii. 

4 Rozkazy operacyjne. 

5 Rozkazy, zarządzenia , plany działań bojowych. 

6 Zarządzenia operacyjne sztabu armii , plany działań bojowych. 

7 Zarządzenia operacyjne, organizacy jne i porządkowe dowództwa 
armii. 

8 Meldunki operacyjne. 

9 Meldunki operacyjne. 

9a Sprawozdania z działań l dywizji lotniczej we wrzesmu 1944 r. 
10 Akta obrony styku między l AWP a 47 armią Wojsk Radzieckich. 

11 Wyszkolenie bojowe. - Materiały ćwiczel1 , sp1·awozdania. 

12 Protokóły z kontroli i plany wyszkolenia bojowego. 

13 Książka ewidencji map operacyjnych. 

14 Protokóły niszczenia akt oddziału operacyjnego z 1944 r . 

15 Rozkazy i zarządzenia dcv.;ództwa armii w sprawach operacyjnych 
i dyscyplinarnych. 

16 Rozkazy i zarządzenia operacyjne. 

17 Rozkazy, plany operacyjne i schematy z walk o przelamanie "Wału 
Pomorskiego" oraz zdobycie Kołobrzegu. 

18 Plany operacyjne. 
lH Plan ·operacyjny forsowania Odry. 

20 Meldunki operacyjne. 

21 Meldunki operacyjne. 

22 Meldunki operacyjne. 

Referat doświadczeń bojowych 

23 Dziennik działań bojowych l A WP. 

24 Dziennik działań bojowych l A WP. 

2f; Dziennik działań bojowych l A WP. 

2G Dziennik działań bojowych l A WP. 
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Daty 

29.04. -
23.06.1944 
26.07.-
31.12.1944 
3.04. -

30.11.1944 
15.07. -

1.12.1944 
17.11.1944 

5.01.1945 
15.07. -
31.12.1944 
3.04.-

30.11.1944 
7.07. -

12.10.1944 
13.10. -
31.12.1944 
22.10.1944 

1944 

29.05. -
2.07.1944 
4.10.-

31.12.1944 
31.07. -
31.12.i944 
14.07. -
31.12.1944 
5.06. -
3.09.1945 

29.12. -
5.06.1945 
6.02. -
1.04.1945 

24.02.1945 
12.04. -
15.04.1945 
1.01. - -

21.!.02.1945 
1.03. -

30.04.1945 
1.05. -
5.07.1945 

15.07. -
19.09.1944 
25.08. -
19.09.1944 
1.08. -
1.10.1944 

22.09-
30.12.1944 

Ilość 
kart 

15 

25 

61 

125 

42 

191 

21 

428 

340 

18 
27 

28 

268 

61 

72 

59 

377 

73 

16 
34 

267 

304 

143 

263 

260 

250 

424 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREśC 

27 Dziennik działań bojowych l A WP. 

28 Dziennik działań bojowych l A WP. 

29 Dziennik działań bojowych l A WP. 

30 Dziennik działań bojowych l A WP. 

31 Dziennik działań bojowych ar tylerii l A WP. 

32 Komunikaty operacyjne l armii WP. 

33 Opis działań bojowych l A WP. 

M Opisy działań bojowych jednostek l A WP. 

35 Dziennik działań bojowych 3 DP. 

36 Kronika l BK. 

37 Odpisy rozka?:ÓW dziennych i personalnyc;h pułków oraz rozkazów 
specjalnych 2 BAH. 

38 Odpisy rozkazów dziennych, specjalnych oraz sprawozdań o dzia
łainości bojowej 2 BAH. 

39 Dzienniki działań bojowych i zarysy historii l BPanc., l pcz, 
2 pcz~ bpzmot. i 13 pas. 

40 Dziennik działań bojowych 13 pas. 

41 Historia 7 sdas "SU-57" . 

42 Historia 7 sdas "SU-57". 

43 Opis działań bojowych jednostek chemicznych l A WP. 
.-:-':· 

44 Historia l BISap. 

45 Zarys historii Kwatermistrzostwa l A WP. 

46 Zarys historii Kwatermistrzostwa l AWP. 

Daty 

22.09. -
30.12.1944 
22.09.-
30.12.1944 
15.07. -
17.09.1944 
22.09. -
30.12.1944 
11.07.1944 
31.03.1945 
1.09. -

20.09.1944 
6.11.1944 

10.05.1945 
10.09.1944 

4.05.1945 
1.11.1944 

15.05.1945 
8.12.1944 

27.02.1945 
15.04.1944 
31.01.1945 
1.07.1947 

31.03.1945 
2.05.1943 

23.12.1944 
10.01.1944 

8.05.1945 
7.06. 
.2.09.1944 
7.06. -
2.09.1944 

16.08.1944 
12.05.1945 
1.04. -
5.10.1944 

03.1944 
06.1945 
03.1944 
06.1945 

47 Historia organizacji wydziału uzbrojenia dowództwa l · AWP i pod- . 1.06.1944 
ległych jednostek. 12.11.1945 

48 Sprawozdania zwiadowcze, plany szkolenia, korespondencja w spra- 30.06. -
wie zbierania doświadczeń bojowych. 27.10.1944 

4fl Dziennik działań bojowych l A WP. 1.01. -

50 Dziennik działań bojowych l A WP. 

51 Dziennik działań bojowych l A WP. 

52 Dziennik działań bojowych l A WP. 

53 Dziennik działań bojowych l A WP. 

54 Dziennik działań bojowych l A WP. 

55 Dziennik działań bojowych 10 DP za lipiec 1945 r. 
56 Kronika l BK. 
57 Dziennik działań ·bojowych 4 pczc. 
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20.04.1945 
1.01. -

20.04.1945 
14.04. -
15.05.1945 
14.04. -
15.05.1945 
1.01. -

20.04.1945 
14.04.-
15.05.1945 

07.1945 
03-05.1945 
9.02. -

20.04.1945 

Ilość 
kar t 

506 

427 

247 

514 

146 

186 

86 

112 

26 

292 

41 

47 

60 

63 

12 

12 

56 

23 

248 

159 

45 

86 

320 

425 

87 

86 

417 

88 

8 
112 
30 

l Uwagi 

egz. nr 2 

egz. nr l 

egz. nr 2 

egz. n r l 

egz. nr 2 

egz. nr l 



Sygna-~ 
tura T Y T U Ł, T RE S ć 

58 Dziennik działań bojowych 4 pczc. 

59 Plany operacyjne, dane sumaryczne strat własnych i nieprzyja
ciela, epizody bojowe. 

60 Opisy systemu obrony nieprzyjaciela na "Wale Pomorskim". 
61 Opisy działań bojowych jednostek chemicznych l A WP. 

Referat hydro-meteorologiczny 

62 Rozkazy organizacyjne, wykazy sprzętu, prognozy pogody. 

63 Prognozy pogody, meldunek o organizacji sieci meteorologicznej, 
wykazy sprzętu. 

Oddzial zwiadowczy 

64 Zarządzenia i plany zwiadowcze sztabu armii. 

65 Rozkazy, zarządzenia i korespondencja w sprawach dyscyplinar
nych, wyroki sądowe, rozkazy oficerskie. 

66 Plany szkolenia bojowego oficerów. 

67 Meldunki zwiadowcze oddziałów partyzanckich. 

68 Raporty zwiadowcze, opisy teatru działań wojennych. 

69 Miesięczne sprawozdania o działalności zwiadu. 

7-0 Biuletyny informacyjne sztabu armii. 

71 Biuletyny informacyjne sztabu armii. 

72 Sumaryczne biuletyny informacyjne. 

73 Wykazy jednostek nieprzyjaciela. Dziennik działalności nieprzy- · 
jaciela. 

74 Wykazy jednostek nieprzyjaciela. 

75 Dane dotyczące jednostek nieprzyjaciela. 

76 Zeszyt ewidencyjny jeńców niemieckich. 

77 Korespondencja szyfrowa między dowództwem armii a dowódz
twem powstańców warszawskich. 

78 Protokóły rozmów z powstańcami warszawskimi, protokóły kon
ferencji z dowódcami oddziałów AL biorących udział w powsta
niu warszawskim, meldunki zwiadowcze, korespondencja radiowa 
między dowództwem armii a dowództwem powstańców warszaw-
skich. 

Daty 

9.02.-
20.04.1945 
9.01.-
1.09.1945 

1.09.1945 

3.06. -
8.07.1944 
6.07.-

27.12.1944 

24.07.-
23.12.1944 
29.12.1944 
17.09.1945 
12.03. -
22.12.1944 
6.06.-

29.06.1944 
20.12.-
30.12.1944 
24.07.-
31.12.1944 
30.07. -
31.12.1944 
20.08.-
20.12.1944 
20.08. :-
31.12.1944 
29.0'/.1944 

6.05.1945 
16.09.1944 
24.04.1945 
17.07.1944 

6.05.1945 
28.07.1944 
18.02.1945 
15.09. -

1.10.1944 
15.09. -
25.10.1944 

Ilość 
kart 

23 

120 

15 
43 

49 

191 

79 

257 

26 

lO 

61 

105 

214 

59 

32 

49 

21 

117 

58 

135 

165 

79 Korespondencja w sprawach personalnych. 30.12.1944 157 
13.09.1945 

80 Zarządzenia i plany zwiadowcze armii. 1.01. - 47 
18.09.1945 

81 Zarządzenia w sprawach zwiadowczych i plany szkolenia zwiadu. Un. - 89 
1'!l.09.1945 

82 Miesięczne sprawozdania o działalności zwiadu. 1.01. - 142 
28.02.1945 

10 - Inwentarz akt - 73-

l Uwagi 

egz. nr 2 

j . rosyjski 

j . niem. 
i francuski 

j . rosyjski 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

83 .Miesięczne sprawozdania o działalności zwiadu. 

84 Miesięczne sprawozdania o działalności zwiadu, sprawozdania o sta
nie bojowym jednostek zwiadowczych. 

85 Biuletyny informacyjne - codzienne i okresowe. 

ł}(i Dane o jednostkach nieprzyjaciela. 

87 Protokóły badania jeńców. 

Oddzial organizacyjno-ewidencyjny i uzupelnień 

88 Rozkazy, zarządzenia, raporty wyższych dowództw w sprawach 
organizacyjnych. 

89 Rozkazy Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej i l Frontu 
Białoruskiego w sprawach organizacyjnych, gospodarczych i dy
scyplinarnych. 

90 Rozkazy i zarządzenia wyższych dowództw w sprawach organiza
cyjnych. 

~ll Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP w sprawach organizacyjnych 
i personalnych, dzienniki personalne. 

92 Rozkazy organizacyjne dowództwa armii. 

93 Rozkazy i zarządzenia dowództwa l A WP w sprawach organiza
cyjnych personalnych i gospodarczych. 

94 Rozkazy nominacyjne dotyczące podoficerów. 

95 Rozkazy i zarządzenia w sprawach organizacyjnych, koresponden
cja w sprawach personalnych. 

96 Zarządzenia dotyczące meldunków o stanie bojowym, meldunki 
organizacyjne. 

97 Zarządzenia personalne i dyscyplinarne, korespondencja dotyc:!:ąca 
sztandarów wojskowych. 

98 Meldunki o stanie bojowym. 

99 Meldunki o stanie bojowym. 

100 Meldunki o stanie bojowym. 

101 Meldunki o stanie bojowym. 

102 Protokóły kontroli jednostek, meldunki o stanie bojowym. 

103 Meldunki o stratach stanu osobowego i koni. 

104 Meldunki o stratach stanu osobowego i koni. 

105 Meldunki statystyczne o stratach stanu osobowego. 

106 Plany rozmieszczenia mogił i cmentarzy, wykazy poległych. 

107 Plany r-ozmieczszenia mogił cmentarzy, wykazy poległych. 
108 Plany rozmieszczenia mogił cmentarzy, wykazy poległych. 
109 Sprawozdania statystyczne o wypadkach nadzwyczajnych. Roz

kazy i zarządzenia w spr:awie meldunków o wypadkach nadzwy
czajnych. 

110 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

74 "--' 

Daty 

10.03. -
31,05.1945 
1.01. -

31.08.1945 
1.01. -

1"8.09.1945 
1.01. -

18.09.1945 
24.01. -
11.03.1945 

8.03. -
23.12.1944 
15.04. -
31.12.1944 

20.04.-
30.09.1944 
14.08. -
31.12.1944 
1.04. -

26.12.1944 
15.04. -
31.12.1944 
6.04.-

31.12.1944 
24.11.1944 
14.09.1945 
17.01. -
18.12.1944 
28.06.-
15.12.1944 
19.04. -
25.12.1944 
1.04. -

15.12.1944 
3.09.1944 

10.01.1945 
15.04.-
29.08.1944 
4.12.1944 
1.01.1945 

11.03. -
20.09.1944 
1.09. -

10.12.1944 
1.05.1944 

30.09.1945 
10.09. -
30.12.1944 

1944-1945 
1944-1945 
13.10.1944 

2.09.1945 

4.12.1944 
24.03.1945 

Ilość 
kart 

326 

177 

216 

12 

61 

510 

73 

54 

21 

168 

269 

51 

134 

31 

21 

90 

299 

193 

216 

22 

. 61 

67 

23 

206 

393 
280 
360 

348 

l Uwagi 

j. rosyjski 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚ C 

111 Meldunki statystyczne o leczonych w szpitalach wojskowych. 

112 Meldunki statystyczne o jeńcach i zdobyczach wojennych. 

113' Etaty, korespondencja w sprawach etatów. 

114 Wykazy jednostek ·l AWP według numerów poczt polowych. 

115 Korespondencja w sprawach organizacyjnych, meldunki dyslo
kacyjne. 

116 Korespondencja w sprawach uzupełnienia stanu osobowego jed
nostek. 

117 Korespondencja w sprawie naboru kandydatów do szkół oficer
skich, wykazy żołnierzy kierowanych do szkól. 

118 Podania o zwolnienie z wojska, korespondencja w sprawie po
szukiwania wojskowych. 

119 Korespondencja w sprawie demobilizacji żołnierzy, przydziału koni, 
wykazy strat w pogłowiu końskim, akta przyjęcia koni. 

120 Zamówienia pieczęci i stempli, korespondencja. 

121· Akta przyjęcia i rozdziału koni oraz meldunki i materiały docho
dzeń w sprawie strat pogłowia końskiego. 

122 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP w sprawach organizacyjnych 
i personalnych. 

123 Rozkazy i zarządzenia organizacyjne. 

124 Rozkazy organizacyjne, korespondencja. 

125 Rozkazy w sprawach organiazcyjnych, personalnych i gospodar
czych, wnioski awansowe. 

126 Rozkazy awansowe podoficerów, zarządzenia w sprawie awanso
wania. 

127 Meldunki i sprawozdania statystyczne o stanie bojowym. 

128 Meldunki o stanie bojowym kompanii karnych, wnioski o przed
terminowe zwolnienie z kompanii, wyroki sądowe. 

129 Meldunki o stanie bojowym. 

130 Meldunki sprawozdania statystyczne o stanie bojowym. 

131 Meldunki sprawozdania statystyczne o stanie bojowym. 

132 Meldunki statystyczne o stratach stanu osobowego. 

133 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

134 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

135 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

136 Sprawozdania statystyczne i wykazy imienne demobilizowanych 
podoficerów i szeregowców. 

137 Sprawozdania statystyczne i wykazy imienne demobilizowanych 
podoficerów i szeregowców. 

138 Wykaz jednostek l A WP z wyliczeniem numerów poczt polo
wych, stanów liczebnych i numerów etatów. 

139 Wykazy dyslokacyjne jednostek zapasowych, szkół oficerskich 
i punktów przesyłkowych. 

140 Wykazy stanu osobowego jednostek, korespondencja w sprawach 
personalnych. 
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Daty 

20.04. 
28.12.1944 
4.08.-
3.12.1944 

25.03.1944 
15.09.1945 
15.07.1j)44 
22.05.1945 
8.05.-
7.12.1944 

15.04. -
28.12.1944 
7.04.-
9.12.1944 

27.04.1944 
17.09.1945 
19.12.1944 

8.08.1945 
19.04. -

. 29.12.1944 
30.03.-
16.12.1944 

1.01. -
20.09.1945 
15.01. -
11.09.1945 

1.01. -
20.09.1945 
1.01. -

20.09.1945 
14.01. -
20.09.1945 
1.01. -

20.05.1945 
9.01. -

20.08.1945 
7.05.-

10.08.1945 
1.05. -
1.09.1945 
3.01. -

20.06.1945 
5.06. -

10.09.1945 
22.03.1945 
30.05.1946 

1.05. -
29.08.1945 
25.08. -
16.09.1945 
23.07.-
5.08.1945 

10.08. -
13.09.1945 
15.04.1945 

1.01. -
20.09.1945 
6.01. -

27.08.1945 

Ilość 
kart 

63 

12 

239 

84 

165 

66 

206 

130 

54 

342 

135 

40 

142 

192 

347 

22 

265 

316 

253 

216 

245 

79 

312 

454 

146 

546 

195 

200 

6 

65 

l Uwagi 

j. rosyjski 
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141 Wykazy szkół oficerskich, korespondencja w sprawie doboru kan
dydatów. 

142 Charakterystyki, wnioski odznaczeniowe i wykazy odznaczonych. 

143 Wnioski i korespondencja w sprawie awansowania podoficerów. 

144 Korespondencja w sprawach personalnych podoficerów i szere
gowców. 

145 Zamówienia pieczęci i stempli oraz korespondencja w tej sprawie. 

146 Korespondencja w sprawie pieczęci i stempli, zarządzenia w spra
wie nadawania odznaczeń jednostkom. 

147 Korespondencja w sprawach kancelaryjnych, dzienniki personalne. 

143 Protokóły zniszczenia akt i pieczęci, protokóły przekazania akt 
kancelarii tajnej. 

Oddzial szkolenia bojowego 

Daty 

15.01. -
11.09.1945 
9.04.-
4.08.1945 

10.01. -
19.11.1945 
11.07. -
20.09.1945 

2.01. -
15.09.1945 

1.01. -
20.09.1945 

1.01. -
20.09.1945 
1.01. -

20.09.1945 

Ilość 
kart 

222 

103 

113 

165 

70 

16 

177 

220 

149 Dzienniki personalne. 9.09. - 69 
31.12.1944 

150 Rozkazy i zarządz~nia wyższych dowództw w sprawach organi- 1.01. - 284 
zacyjnych, dyscyplinarnych, szkoleniowych, gospodarczych i ad- 15.09.1945 
ministracyjnych. 

151 Rozkazy organizacyjne, administracyjne i okolicznościowe. 1.01. - 133 
10.09.1945 

152 Rozkazy, instrukcje i korespondencja w spra·.vach personalnych 1.01. - 92 
i dyscyplinarnych. 15.09.1945 

153 Wytyczne do planów szkolenia bojowego. 1.01. - 251 
15.09.1945 

154 Programy szkolenia jednostek podległych. 1.01. - 429 
15.09.1945 

155 Sprawozdania ze szkolenia bojowego j_ednostek podległych. 1.01. - 75 
15.09.1945 

156 Plany i protokóły kontroli szkolenia w jednostkach. 1.01. - 30 
15.09.1945 

157 Dzienniki personalne. 1.01. - · 146 

Kancelaria glówna 

158 Rozkazy i zarząc;Izenia szefa sztabu armii w sprawach organiza
cyjnych, personalnych i administracyjnych .. 

159 Rozkazy i zarządzenia dowództwa armii w sprawach dyscyplinar
• nych, personalnych i gospodarczych. 

160 Rozkazy i zarządzenia dowództwa armii w sprawach organizacyj
nych, personalnych, administracyjnych i gospodarczych. 

161 Rozkazy i zarządzenia dowództwa armii w sprawach organizacyj
nych, personalnych i administracyjnych. 

162 ·Rozkazy N a czelnego Dowództwa Armii Radzieckiej o wyróżnio
nych w bojach jednostkach. 

163 Rozkazy i zarządzenia Naczelnego Dowództwa WP w sprawach 
organizacyjnych, personalnych i ·dyscyplinarnych, etaty. 

164 Rozkazy wyższych dowództw organizacyjne i okolicznościowe. 

165 Rozkazy dowództwa armii w sprawach organizacyjnych, personal
nych i dyscyplinarnych. 

166 Rozkazy dowództwa armii w sprawach organizacyjnych, personal
nych i dyscyplinarnych. 
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15.09 .. 1945 

30.03.-
7.07.1944 
6.06.-
6.10.1944 
6.10.-

30.12.1944 
1.12. -

31.12.1944 
24.07.1943 
31.07.1944 
1.01. -
7.09.1945 

23.02. -
5.09.1945 
4.01. -
5.04.1945 

31.04. -
9.07.1945 

244 

234 

247 

133 

30 

194 

157 

291 

245 

l Uwagi 

j. rosyjski 

dtuk, j. ro
sy)ski 
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167 Rozkazy dowództwa armii w sprawach organizacyjnych i admini
stracyjnych. 

168 Rozkazy dowództwa armii w sprawach organizacyjnych, perso
nalnych i dyscyplinarnych. 

169 Protokóły zniszczenia dokumentów, wykazy akt kancelarii z lat 
1943--1944--1945. 

Sekcja finansowa sztabu . 

J 70 Listy płacy, dowody kasowe. 

171 Akta rewizji gospodarki finansowej sztabu. 

] 72 Sprawozdania i zapotrzebowania finansowe. 

173 Listy płacy i dowody kasowe. 

174 Listy płacy. 

175 Listy płacy za marzec, kwiecień i maj 1944. 

176 Odpisy rozkazów dziennych i personalnych. 

177 Raporty o zgubieniu książeczek upoważnionych, korespondencja. 

178 Korespondencja w sprawach finansowych. 

179 Korespondencja w sprawach finansowych. 

180 Sprawozdania finansowe, dowody kasowe. 

181 Listy płacy. 

182 Listy płacy. 

133 Listy płacy. 

184 Listy płacy i dowody kasowe. 

185 Listy płacy i dowody kasowe. 

J 86 Listy płacy i dowody kasowe. 

J 87 Listy płacy i dowody kasowe. 

188 Listy płacy i dowody kasowe. 

189 Skorowidz subskrybentów III radzieckiej pożyczki wojennej. 

190 Księga ewidencji wykonania wyroków sądowych i potrąceń za 
braki. 

191 Listy płacy oficerów. 

192 Listy płacy oficerów. 

193 Listy płacy podoficerów. 

194 Listy płacy podoficerów, szeregowców 
armii. 

pracowników cywilnych 
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Daty 

12.07. --
22.08.1945 
22.08. --
15.09.1945 

1944--1945 

1.05. --
30.07.1944 
5.05.1944 

10.04.1945 
8.05. --

12.06.1944 
26 
30.05.1944 

l 
31.05.1944 
21 
31.05.1944 
27.05.-

8.12.1944 
25.05.1944 
30.05.1945 
6.06.1944 
9.09.1945 
5.06.1944 
6.06.1945 
4.06. --
5.07.1944 
l 
8.08.1944 
7 

18:08.1944 
6 

• 18.08.1944 
l 

30.09.1944 
l 

30.09.1944 
l . 

31.10.1944 
1.10. --

30.11.1944 
3 
9.11.1944 
1.05.1944 
3.03.1945 
1.05. --

31.12.1944 
l 
7.01.1945 
1.01. -

10.02.1945 
1.01. --
6.02.1945 
7 

28.03.1945 

Ilość l Uwagi kart 

224 

136 

63 

256 

25 

42 

253 

135 

83 

6 

48 

54 

99 

141 

48 

79 

41 

157 

184 

324 

266 

139 

46 

26 

42 

75 

53 

52 
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tura 

195 Listy płacy oficerów. 

196 Listy płacy. 

197 Listy płacy. 

TYTUL, TREśC 

198 Listy płacy podoficerów, szeregowców pracowników cywilnych. 

199 Listy płacy podoficerów. 

200 Sprawozdania, dowody kasowe. 
201 Wykazy oficerów armii, którym zwrócon o sumy za czwartą Ra

dziecką Pożyczkę Wojenną. 

202 Listy płacy oficerów. 

203 Listy płacy podoficerów i szeregowców. 

204 Listy płacy. 

205 Listy płacy w markach wojennych. 
206 Listy płacy podoficerów i szeregowców. 

207 Listy płacy podoficerów i szeregowców. 

208 Listy płacy podoficerów. 

· 209 Listy płacy podoficerów. 

210 Listy płacy oficerów. 

211 

212 

213 

Listy płacy i korespondencja w sprawie zdemobilizowanych oraz 
zaświadczenia o przebiegu służby w wojsku. 
Listy płacy oficerów i korespondencja w sprawach uposażenio

wych. 
Listy płacy, dowody kasowe. 

214 Listy płacy. 

215 Korespondencja w sprawach finansowych. 

216 Listy płacy i dowody kasowe. 

Zarząd polityczno-wychowawczy 

Referat organizcLCyjno-instrukt.orski 

Daty 

l 
10.03.1945 
1.04. -
7.05.1945 
1.04. -

31.06.1945 
l 
5.04.1945 
6 

18.05.1945 
6-30.5.1945 

11 
23.05.1945 

l 
7.06.1945 
l 

30.06.1945 
l 

28.07.1945 
1-4.7.1945 

l 
3.07.1945 

l 
10.07.1945 

1.04. -
30.07.1945 

l 
28.08.1945 

4 
16.08.1945 

l 
16.09.1945 

5 
17.09.1945 
24.09.1944 
30.09.1945 

l ' 
18.09.1945 
25 
30.09.1945 

8 
30.09.1945 

Ilość 
kart 

71 

150 

54 

47 

49 

15 
36 

81 

44 

68 

49 
49 

35 

31 

55 

185 

111 

97 

247 

59 

43 

147 

l Uwagi 

217 Rozkazy organizacyjno-administracyjne władz radzieckich. 28.12.1943 
22.08.1944 
5.10.1943 
6.08.1944 

84 druki 

218 Rozkazy organizacyjne, oficerskie i okolicznościowe. 110 Znajdują 

219 Rozkazy specjalne i okolicznościowe dowództwa armii. 10.12.1944 19 
18.03.1945 

220 Rozkazy i zarządzenia kwatermistrzostwa armii. 12.07. - 5 
30.08.1944 

221 Zarządzenia i instrukcje dotyczące pracy pol-wych. w armii. 9.09. - 86 
12.12.1944 

222 Zarządzenia własne w sprawach pracy politycznej w jednostkach. 5.05. - 52 
31.12.1944 
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się akta 
dotyczące 

PSZ w ZSRR 
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223· Wytyczi).e i zarządzenia dotyczące pracy pol-wych. dla zastępców 
dowódców dywizji, brygad i sarnodzielnych jednostek. 

224 Plany i programy pracy pol-wych. wydziału kulturalno-oświato
wego l Korpusu PSZ w ZSRR i zarządu pol-wych. l Armii Pol
skiej w ZSRR. 

225 

226 

Programy szkolenia bojowego oficerów pol-wych. Statuty sądów 
honorowych i koleżeńskich. 

Plany i programy wyszkolenia politycznego oficerów. 

227 Biuletyn metodologiczny. 
228 Raporty inspektorów z kontroli pracy pol-wych. w jednostkach 

armii. 
229 Raporty instruktorów z kontroli pracy pol.-wych. w jednostkach 

armii. 
230 Raporty instruktorów z kontroli pracy pol-wych. w jednostkach· 

·231 
armii. 
Meldunki dzienne i okresowe ZPW armii z pracy pol-wych. dla 
władz nadrzędnych oraz biuletyny informacyjne wysyłane do jed
nostek. Meldunki o stanie pracy pol-wych., w l Korpusie PSZ 
w ZSRR. 

232 Meldunki i raporty dzienne o stanie pracy pol-wych. w armii. 

233 Meldunki dzienne o stanie pracy, pol-wych. w armii. 

234 Meldunki i raporty dzienne o stanie pracy pol-wych. w armii. 

235 Meldunki, raporty i sprawozdania z pracy pol-wych. w podległych 
jednostkach. 

236 Meldunki, raporty i sprawozdania z pracy pol-wych. w jednostkach 
armii. 

237 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w kompanii administracyj-" 
nej sztabu armii. Raporty przeprowadzonych kontroli pracy pol
wych. w jednostkach armii. 

238 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w baterii sztabowej dowódz
twa artylerii armii. 

Daty 

13.11.1944 
22.06.1945 
22.12.1943 
19.08.1944 

5 
20.04.1944 

1.05.1944 
29.05.1945 
25.05.1944 
14.06. -
30.12.1944 
4.08.-

29.10.1944 
30.09 . . -

1..12.1944 
1.09.1943 

28.09.1944 

21.07. -
31.10.1944 
24.08.-
31.12.1944 
1.11.-

31.12.1944 
1.02.-

27.09.1944 
28.08. -
28.12.1944 

3 
29.09.1944 

f6.12.1943 
31.08.1944 

239 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w baterii sztabowej dowódz- l· 
twa artylerii armii. 

240 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w baterii sztabowej dowódz
twa artylerii armii. 

' 241 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w kompanii administracyj
nej sztabu armii. 

242 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 2 samodzielnej kompanii 
ochrony sztabu armii. 

243 Meldunki dzienne i dekadowe, sprawozdania miesięczne i kores
pondencja o pracy politycznej w kwatermistrzostwie armii. 

244 Meldunki dzienne i dekadowe wydziału pol-wych. kwatermistrzo
stwa armii. 

245 Meldunki dzienne i plany pracy wydziału pol-wych. kwat.ermi
strzostwa armii, meldunki specjalne o wypadkach nadzwyczajnych. 

246 Sprawozdania miesięczne, meldunki dekadowe wydziału pol-wych. 
3 DP. 

247 Meldunki dzienne wydziału pol-wych. 3 DP. 

248 Meldunki dzienne . wydziału pol-wych. 3 DP, meldunki o wypad
kach nadzwyczajnych. 

249 Meldunki dzienne i dekadowe oraz plany pra_cy pol-wych .. w 1 BA. 
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30.09.1944 
2.10.-

31.12.1944 
l 

20.04.1944 
20.09. -
:31_.12.1944 
30.04.-
31.08.1944 

2 
29:09.1944 
30.09. -
29.12.1944 

1.01. -
6.09.1944 
3.09.-

31.10.1944 
2.11. -

31.12.1944 
17.07. -
30.12.1944 

Ilość 
kart 

34 

45 

47 

49 

33 
194 

198 

' 198 

187 

102 

279 

161 

195 

106 

19 

92 

33 

116 

4 

94 

122 

43 

174 

222 

184 

230 

274 

Uwagi 

Znajdują 

się akta 
dotyczące 

l Korpusu 
PSZ w ZSRR 

Znajdują 

się akta 
l Korpusu 
PSZ w ZSRR 

Znajdują 

się akta 
dotyczące 

l Korpusu 
PSZ w ZSRR 

Znajdują 

się akta 
l Korpusu 
p·sz w ZSRR 
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250 Meldunki dekadowe i specjalne wydziału pol-wych. 4 BAPpanc. 

251 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy pol-wych. w l samodziel
nym dywizjonie artylerii przeciwlotniczej. 

252 Meldunki dzienne i okresowe o pracy pol-wych. w l samodziel
nym dywizjonie artylerii przeciwlotniczej. 

253 Meldunki dzienne o pracy politycznej w l samodzielnym dywi
zjonie artylerii przeciwlotniczej. 

254 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy pol-wych. w 5 samodziel
nym dywizjonie pomiarów artyleryjskich. 

255 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 5 samodzielnym dywizjo
nie pomiarów artyleryjskich. 

256 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 4 pczc. 

257 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 10 i 2-1 baonach remont4 
czołgów. 

257a Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w jednostkach lotniczych 
armii. 

258 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w l sbł i l pł. 

259 Meldunki dzienne z pracy pol-wych w l spł. 

260 Meldunki dzienne z pracy pol-wych. w 5 skł. · 

261 Meldunki dzienne o sytuacji bojowej i pracy pol-wych. w 6 skł. 

262 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 7 skł. 

263 Meldunki dzienne i okresowe o pracy pol-wych. w 9 skł. 

264 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 11 skł. 

265 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 8 samodzielnej kompanii 
kablowo tyczkowej, 9 i 14 sbł, 11 liniowym batalionie łączności. 

266 Meldunki dzienne i dekadowe, sprawozdania miesięczne o pracy 
pol-wych. w l BSap. oraz raporty z kontroli. 

267 Meldunki z pracy pol-wych. w 2 batalionie drogowo-budowlanym 
i w l brygadzie saperów. 

268 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 7 BSap. 

269 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy pol-wych. w 6 samodziel
nym pontonowo-mostowym batalionie saperów. 

270 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w l batalionie chemicznym. 

271 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 2 batalionie miotaczy ognia. 

272 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy w zapasowych pułkach pie
choty i ośrodku formowania oddziałów polskich w Sumach. 

273 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy w 3 zapasowym pułku pie
choty, meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

274 Meldunki dekadowe i dzienne o stanie pracy pol-wych. w 3 zpp 
oraz meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

275 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

276 Miesięczne sprawozdania z pracy politycznej ZPW l A WP. 
' . 

277 Sprawozdania miesięczne o stanie pracy pol-wych. w jednostkach 
armii. 
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Daty 

10.02.1944 
10.09.1945 
20.12.1943 
31.08.1944 

4 
28.09.1944 
30.09. -
31.12.1944 
15.06. -
26.09.1944 
6.10.-

31.12.1944 
6.11. -

31.12.1944 
2.10.-

27.12.1944 
7.09.-

26.11.1944 
10.01. -
30.09.1944 
1.10.1944 

25.05.1945 
20.04.1944 
30.03.1945 
1.06.1944 

17.04.1945 
24.06.1944 
20.05.1945 
20.10.1944 
30.04.1945 
11.08.1944 

4.05.1945 
10.05. -
14.08.1944 
20.01. -
31.12.1944 

25.08.1944 
21.01.1945 
12.08.1944 
30.05.1945 
22.08.1944 
31.01.1945 
7.09.-

31.12.1944 
25.07. -
31.12.1944 
27.12.1943 

6.06.1944 

12 
27.10.1944 
20.10. -
29.12.1944 
1.06.-

28.08.1944 
1.10. -
1.12.1944 

28-
30.11.1944 

ilość 
kart 

217 

79 

16 

104 

27 

99 

55 

98 

24 

168 

237 

92 

194 

162 

61 

203 

71 

235 

6 

255 

126 

173 

55 

125 

180 

134 

30 

63 

Uwagi 

Znajdują 

się akta 
l · Korpusu 
PSZ w ZSRR 

Znajdują 

się akta 
l Korpusu 
PSZ w ZSRR 

Znajdują 

się akta 
l Korpusu 
PSZ w ZSRR 
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278 Sprawozdania miesięczne o stanie pracy pol-wych. w jednostkach 
armii. 

278a Sprawozdania i meldunki z pracy pol-wych. w jednostkach lotni·· 
czych armii. 

279 Dane statystyczne dotyczące pracy pol-wych. w wojsku i wśród 
ludności cywilnej oraz wypadków nadzwyczajnych. 

280 Kodeks Postępowania Karnego Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. 
281 Rozkazy i zarządzenia Naczelnego Dowództwa WP i dowództwa 

armii w sprawach organizacyjnych, dyscyplinarnych i gospo
darczych. 

282 Rozkazy i zarządzenia Naczelnego Dowództwa WP i dowództwa 
armii w sprawach organizacyjnych, dyscyplinarnych i gospodar
czych. 

283 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP i GZPW i dowództwa armii 
w sprawach dyscyplinarnych, organizacyjnych i gospodarczych. 

284 Rozkazy personalne. 

285 Rozkazy personalne i wewnętrzne ZPW l A WP. 

28-6 Instrukcje w sprawach pracy pol-wych., referaty okolicznościowe 
biuletyny o stanie moralnym przeciwnika, instrukcje o pracy 
pol-wych. z ludnością cywilną. 

287 Instrukcj e i zarządzenia w sprawach pracy pol-wy ch., plany pracy . 

2S8 Programy pracy pol-wych. podczas współdziałania jednostek róż
nych rodzajów wojsk. 

289 Protokóły z zeznań jeńców, z odpraw, plany pracy pol-wych., ze
stawienia wypadków nadzwyczajnych, pisma przewodnie. 

Daty 

l 
30.12.1944 
7.02.-

25.06.1944 
11. -

12.1944 
1944 

1.01. -
20.03.1945 

26.03. -
7.06.1945 

15.01. -
12.09.1945 
1.01. -

15.06.1945 
30.06.-
18.09.1945 
10.01. -
30.06.1945 

30.06. -
17.09.1945 
20.03.1945 

3.01. -
23.04.1945 

Ilość 
ka.rt 

105 

8 

69 

26 
265 

416 

163 

213 

53 

227 

123 

3 

380 

290 Korespondencja z oficeFami pol-wych. podległych jednostek, plany 23.04. - 314 
pracy pol-wych., skierowania na stanowiska. 13.09.1945 

291 Meldunki dzienne ZPW l AWP dla zastępcy Naczelnego Dowód- l 33 
cy WP. 16.01.1945 

292 Meldunki dzienne, dekadowe i specjalne oraz sprawozdania mie- 1.01. - 200 
sięczne ZPW l AWP. 23.03.1945 

293 Meldunki dzienne i dekadowe ZPW l A WP. 25.03. - 177 
4.06.1945 

294 Meldunki dzienne ZPW l A WP, zestawienia na. podstawie mel- 3.03. - 224 
dunków jednostek podległych. 11.06.1945 

295 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w baterii sztabowej do- 1.01. - 99 
wództwa artylerii armiii. 24.05.1945 

296 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 2 samodzielnej kompanii 1.01. - 11 
ochrony sztabu armii. 11.05.1945 

297 Meldunki dzienne i dekadowe wydziału politycznego kwatermi- 1.01. - 214 
strzostwa armii. 18.05.1945 

298 Meldunki dzienne oficera politycznego bazy pocztowej armii. 22.05. - 3 
16.06.1945 

299 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w l DP. 1.01. - 185 
17.05.194:5 

300 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 3 DP. 1.01. - 314 
28.05.1945 

301 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy pol-wych. l BA. 1.01. - 115 

302 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 4 BAPpanc. 

303 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w l samodzielnym dywizjo
nie artylerii przeciwlotniczej. 

304 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w samodzielnym dywizjo
nie artylerii pomiarowej. 

11 - Inwentarz akt - 81-

20.05.1945 

2.01. -
19.05.1945 

1.01. -
21.05.1945 

1.01. -
16.05.1945 

192 

140 

79 

l Uwagi 

Wykaz akt 
zarządu za 
1944 r . (39 
teczek) 
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305 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 4 spazc. 

306 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w l samodzielnym pułku 
łączności. 

307 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 5 samodzielnej- kompanii 
łączności. . 

308 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 11 samodzielnej kompa
nii łączności. 

~109 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w l BSap. 

~no Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w l batalionie chemicznym. 

311 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w batalionie miotaczy ognia. 

· 312 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy pol-wych. w 3 zpp, mel
dunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

313 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 3 zpp, meldunki o wy
padkach nadzwyczajnych. 

314 Meldunki dzienne o pracy pol-wych. w 5 samodzielnej kompanii sa
mochodowej . 

315 Raporty i meldunki d~kadowe ZPW l A WP. 

316 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w baterii sztabowej do
wódcy artylerii armii, meldunki specjalne, meldunki o nadzw yczaj
nych wypadkach. 

317 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 2 samodzielnej kompanii 
ochrony sztabu, meldunki specjalne, plany pracy. 

318 Meldunki i sprawozdania dekadowe wydziału pol-wych., kwater
mistrzostwa armii, plany pracy pol-wych., meldunki o wypadkach 
nadzwyczajnych. 

319 Sprawozdania miesięczne, meldunki dekadowe o pracy pol-wych. 
w 8 DP. 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

Meldunki i sprawozdania o pracy pol-wych. w 10 dywizji piechoty, 
meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 
Meldunki i sprawozdania o· pracy pol-wych. w 13 DP, meldunki 
o nadzwyczajnych wypadkach, plany pracy. 

Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 5 DA, meldunki o wy
padkach nadzwyczajnych. 
Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w l BAH, meldunki o nad
zwyczajnych wypadkach. 
Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 5 dywizjonie artylerii 
pomiarowej , . meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 
Meldunki dekadowe i sprawozdania miesięczne o pracy pol-wych. 
w 4 spczc. 

326 Meldunki dekadowe o pr~cy pol-wych. w 7 das "SU-57". 

327 Sprawozdania miesięczne i meldunki o pracy pol-wych. w 24 bao
nie remontu czołgów. Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

328 Meldunki dekadowe i specjalne o pracy pol-wych. w 6 kompanii 
łączności. 

329 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 7· kompanii łączności. 

330 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 9 kompanii łączności. 

331 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 7 BSap. 

332 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w l samodzielnym batalio
nie chemicznym, meldunki specjalne, meldunki o wypadkach nad
zwyczajnych. 
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Daty 

8.in. 
29.05.1945 
20.02.-
15.09.1945 
20.03.-
11.09.1945 
12.02. -
12.09.1945 

2.01. -
20.05.1945 
1.01. -

22.05.1945 
1.01. -

25.05.1945 
1.01. -

31.03.1945 
3.03.-

16.05.1945 
13.02.-
16.04.1945 
20.02. -
31.05.1945 
11.02. -
10.09.1945 

13.02.-
10.09.1945 
10.02. -
13.09.1945 

23.07.-
11.09.1945 

13.07. -
15.09.1945 
15.07. -
18.09.1'945 
20.05.-

7.06.1945 
10.02. -
13.09.1945 
10.02. -
15.09.1945 
1.02. -
1.09.1945 

12.02. -
15.09.1945 
10.02. -
24.07.1945 
21.02. -
13.09.1945 
21.02. -

8.09.1945 
10.05.-

2.08.1945 
21.02. -
15.09.1945 
3.04.-
7.09.1945 

Ilość 
ka.rt 

117 

163 

18 

68 

143 

86 

113 

147 

138 

46 

59 

64 

23 

189 

75 

173 

203 

7 

168 

56 

106 

94 

51 

55 

38 

11 

77 

102 

l Uwagi 

Meldunki 
o walkach 
z bandami. 
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333 Meldunki dekadowe i specjalne o pracy pol-wych. w 2 samodziel
nym batalionie miotaczy ognia, meldunki o wypadkach nadzwyczaj
nych. 

334 Meldunki dekadowe i sprawozdania miesięczne o pracy pol-wych. 
w 3 samodzielnym batalionie chemicznym .. 

335 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w 3 zpp, meldunki o nad
zwyczajnych wypadkach, plany pracy politycznej. 

336 Meldunki dekadowe o pracy pol-wych. w samodzielnym batalionie 
wyzdrowieńców, meldunki z akcji żniwnej oraz o nadzwyczajnych 
wypadkach. 

337 Meldunki dekadowe z jednostek podległych. 

338 Meldunki dekadowe i sprawozdania miesięczne oficerów politycz
nych jednostek podległych armii. Meldunki o nadzwyczajnych wy
padkach, plany pracy pol-wych. , meldunki z inspekcji. 

339 Sprawozdania miesięczne, meldunki dekadowe i specjalne ZPW 
l A WP, plany pracy pol-wych, meldunki dotyczące walk z ban-
dami. · 

340 Sprawozdania statystyczne zarządu . 

341 Korespondencja w sprawach personalnych. 

342 Raporty inspektorów ZPW l A WP z inspekcji stanu pracy pol
wych. w jednostkach podległych. 

343 Raporty inspektorów zarządu pol-wych . armii z inspekcji podleg
łych jednostek. 

Referat propagandy i agitacji 

Daty Ilość 
ka.rt 

20.02. - 103 
14.09.1945 

10.05. - 24 
10.07.1945 

1.03. - 54 
6.07.1945 

30.07.- 66 
10.09.1945 

1.01. - 279 
6.06.1945 

25.05. - 201 
18.09.1945 

10.06. - 125 
18.08.1945 

3.08. - 50 
3.10.1945 

13 13 
18.09.1945 
3.01. - 193 

16.06.1945 
16.06. ·- 65 

5.08.1945 

344 Rozkazy, zarządzenia i instrukcje w sprawie pracy pol-wych. 7.05.1944 206 
20.06.1945 

345 Wytyczne dla pracy propagandowej . 23.07.1944 33 
18.05.1945 

346 Konspekty pogadanek wydziału kulturalno-oświatowego l Korpu- 1943-1944 
su PSZ w ZSRR i ZPW l A WP. 

347 Konspekty pogadanek politycznych. 1943-1944 
348 Konspekty pogadanek politycznych. 1943~1944 

349 Spis konspektów pogadanek wydanych przez wydział kulturalno- 1943-1944 
oświatowy l Korpusu PSZ w ZSRR i ZPW l A WP. 

350 Konspekty pogadanek politycznych. 02. -
5.04.1944 

351 Konspekty pogadanek politycznych. 1944 
352 · Konspekty pogadanek politycznych. 1944 
353 Konspekty pogadanek politycznych. 1944 
354 Materiały propagandowe, konspekty pogadanek politycznych, wy- 1944 

kładów i referatów w szkołach i jednostkach wojskowych. 
355 Materiały propagandowe, konspekty pogadanek politycznych, wy- 1944 

kładów i referatów w szkołach i jednostkach wojskowych. 
356 Epizody bojowe, biuletyny i komunikaty, ulotki, artykuły do 07.1944 

gazet. 05.1945 
357 Epizody bojowe z walk 3 DP o Pragę i Warszawę. 09-12.1944 
358 Biuletyny polityczno-informacyjne oraz biuletyny sławy. 5.09.1944 

30.04.1945 
359 Biuletyny polityczno-informacyjne o bohaterskich czynach żołnie- 15 

rzy l A WP. 27.09.1944 
360 Biuletyny infromacyjne wydawane przez gazetę "Do boju" . 18.09.1944 

15.12.1945 
361 Biuletyny z nasłuchu stacji radiowych BBC, "Głosu Ameryki", 8.10. -

"Weichsel" i innych. 24.12.1944 
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137 

24 

164 

31 

111 

64 

197 

6 
36 

20 

17 

63 

; 

Uwagi 
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362 Ulotki frontowe wydawane przez ZPW l A WP i jednostki armii. 

363 Gazetki frontowe wydawane przez jednostki armii. 
364 Materiały przysłane na konkurs wspomnień uczestników walk 

l AWP. 
365 Doświadczenia z pracy propagandowej. Artykuły, odpisy zarzą

dzeń . 

366 Wycinki z gazet dotycżące działań bojowych armii. 

367 Kopie telegramów, opisujących działania bojowe armii, wysyła

nych do Sztabu Głównego WP. 
368 Epizody bojowe. - Wyciągi z biuletynów jednostek armii, gazetki 

jednostek. 
369 Epizody bojowe. - Wyciągi z biuletynów jednostek armii. 
370 Epizody bojowe. - Wyciągi z biuletynów jednostek armii. 
371 Zbiór biuletynów jednostek l A WP wydanych w maju 1945 r . 
~{72 Biuletyny z nasłuchu stacji radiowych BBC, "Głosu Ameryki", 

"Deutschlandsender" przez radio, "Weichsel" i inne. 
373 Kronika działań bojowych armii za okres marzec - maj 1945 r. 
:-!74 Kroniki jednostek armii. 
375 Akt wbicia słupa granicznego na Odrze. 
376 Teksty telegramów wysyłanych z okazji uroczystości i ważnych 

wydarzeń do dowództwa Armii Radzieckiej. 
377 Rezolucje do marszałka K. Rokossowskiego, dowódcy 2 Frontu 

Białoruskiego nadesłane z jednostek wojskowych w związku z wy
zwoleniem Gdańska. 

376 Listy i telegramy gratulacyjne do zwierzchników państwowych 
z okazji wydarzeń na froncie. 

37!:J Rezolucje · żolnierzy armii i ludności cywilnej Warszawy i miejsco
wości podwarszawskich uchwalone na wiecach organizacyjnych 
w związku z pomocą Armii Radzieckiej w wyżywieniu ludności. 
Rezolucje żołnierzy w związku z upadkiem powstania warszaw
skiego. 

Referat propagandy wśród wojslc niep1·zyjaciela 

Daty 

25.09.1944 
4.10.1945 

1944-1945 
1943-1945 

25.03. -
26.07.1945 
23.02.-
24.03.1945 
28.03. -

4.05.1945 
02.1945 

03.1945 
04.1945 
_05.1945 

14.02. -
29.06.1945 

1945 
04.1945 

27.02.1945 
23.02. -

3.07.1945 
04.1945 

03. -
08.1945 
1945 

380 Korespondencja z dowództwem l Frontu Białoruskiego w sprawie 1944-1945 
propagandy wśród wojsk nieprzyjaciela. Ulotki radzieckie w ję-
zyku niemieckim, węgierskim, czeskim i innych. 

381 'Raporty i sprawozdania referatu propagandy ZPW l A WP wśród 28.10.1944 
wojsk nieprzyjaciela. 2.05.1945 

382 Protokóły przesłuchania jeńców , wzory ulotek propagandowych 31.07.1944 
dla nieprzyjaciela, biuletyny informacyjne o nastrojach w armii 30.04.1945 
niemieckiej. 

:383 Ulotki w języku polskim i niemieckim oraz teksty audycji radio- 8.08.1944 
wych dla nieprzyjaciela. 30.04.1945 

384 Ulotki w języku niemieckim dla wojsk nieprzyjaciela. 11.08.1944 
21.03.1945 

385 Dokumenty propagandy niemieckiej. Zarządzenia niemieckie z te- 17.06.1944 
renów okupowanych, ulotki propagandowe niemieckie w języku 14.05.1945 
polskim i rosyjskim. 

386 Przepisy władz niemieckich o sposobach obchodzenia się z jeńca- 1940-1942 
mi i polską ludnością cywilną. 

Grupa operacyjna 

387 Rozkazy dzienne. 

~88 Rozkazy dzienne. 
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31.03. -
19.12.1944 
31.03. -
19.12.1944 

Ilość 
kar t 

190 

25 

102 

48 

66 

70 
127 

30 
96 

80 
29 

2 
37 

23 

103 

159 

140 

113 

102 

148 

217 

192 

l Uwagi 

j. rosyjski 

15 . j. niemiecki 

53 

19 
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391 
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Wytyczne pracy pol-wych. w szkolach wojskowych na terenie 
ZSRR. 
Raporty z pracy grupy operacyjnej oraz wydziału. wojskowego 
ZPP. 
Raport o zezwolenie na wysłanie oficera pol-wych. jako opieku
na polskich kursantów w radzieckiej szkole oficerskiej w Kujby
szewie. 

Daty 

22.09. -
7.11.1944 

29.05.1943 
30.04.1945 

3.12.1944 

Ilość l Uwagi kart 

27 

31 

l 

392 Sprawozdania, raporty dekadowe i korespondencja w sprawach i.01.1944 68 
poi- wych. z grupami polskich słuchaczy radzieckich szkól woj- 22.10.1945 
skowych. 

393 Sprawozdania, raporty dekadowe w sprawach pol-wych. , wykazy 26.02.1944 39 
imienne polskich słuchaczy w radzieckich szkołach wojskowych. 5.02.18!15 

394 Raporty i sprawozdania z pracy pol-wych., korespondencja z ZPW 9.03.1944 58 
l AWP i GZPW. 11.01.1945 

a95 Sprawozdania i raporty dotyczące pracy pol-wych. oraz wykazy 19.03.1944 33 
imienne polskich słuchaczy radzieckich szkól wojskowych. 22.02.1945 

396 Sprawozdania, raporty dekadowe, meldunki w sprawach pol-wych., 4.04. - 146 
plany pracy i ewidencja personalna polskich słuchaczy radzieckich 20.11.1944 
szkól wojskowych. 

397 Meldunki, sprawozdania dekadowe i korespondencja "" sprawach 8.04.1944 85 
pol-wych. , spisy imienne polskich słuchaczy w radzieckich szko- 29.03.1945 
łach wojskowych. Meldunki w sprawach pol-wych. oficerskiej 
szkoły piechoty w Lublinie i szkoły oficerów l A WP. 

398 Meldunki, raporty, korespondencja w sprawach pol-wych., wy- 15.05.1944 33 
kazy słuchaczy polskich w radzieckich szkolach wojskowych. 23.04.1945 

399 Raporty z pracy pol-wych., spisy kursantów i korespondencja 16.07.1944 97 
bieżąca w sprawie grup kursantów w radzieckich szkołach broni 22.05.1945 
pancernej . 

400 Sprawozdania i raporty oficerów pol-wych. , spisy kursantów pol
skich w szkolach lotniczych radzieckich. 

401 Konspekty pogadanek politycznych. 

402 Konspekty pogadanek politycznych. 

403 Biuletyn "Przekrój tygodnia". 
404 Biuletyn prasowy cpracowany na podstawie prasy polskiej przez 

405 

406 

407 

408 

409 

410 
411 
412 

grupę operacyjną. 

Notatki opiniodawcze dotyczące kandydatów na oficerów pol-wych. 
w jednostkach l AWP- szkolonych w Folitycznej Szkole Wojsko
wej w Moskwie. 
Notatki opiniodawcze o kandydatach na· oficerów pol-wych. w jed
nostkach l A WP - szkolonych w Folitycznej Szkole Wojskowej 
w Moskwie. 
Skorowidz żołnierzy WP - kursantów radzieckich szkól oficer
skich na terenie ZSRR. 
Skorowidz żołnierzy WP - kursantów radzieckich szkól oficerskich 
na terenie ZSRR. 
Spisy imienne kursantów polskich grup w szkołach radzieckich, 
korespondencja, rozdzielniki materiałów propagandowych. 
Prace kontrolne kursantów z zajęć politycznych. 
Listy, telegramy i pisma gratulacyjne Polonii w ZSRR dla l A WP. 
Skierowania, zapotrzebowania na sprzęt, umundurowanie i po
moce naukowe. 

Referat kadr 

413 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP w sprawach personalnych. 

414 Rozkazy i zarządzenia dowództwa armii w sprawach organizacyj
nych i personalnych. 
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7.10.1944 
21.03.1945 
23.09. -
15.10.1944 
23.09. -
15.10.1944 
1944-1945 

11.1944 

1944 

1944 

1944 

1944-1945 

25.06.1944 
30.06 .. 1945 
18.11.1944 

1944 
8.06. -

26.07.1944 

18.08. -
9.09.1944 
5.04.-

28.12.1944 

123 

25 

127 

17 
14 

51 

25 

200 

196 

59 

27 
5 

93 

71 

61 
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415 Meldunki o stratach bezpowrotnych oficerów podoficerów pol- 6.08. - 28 
wych. jednostek armii. 26.10.1944 

416 Meldunki o stratach bezpowrotnych oficerów podoficerów pol- 1945 37 
wych. jednostek armii. 

417 Wykazy stanowisk etatowych i obsada personalna oficerów pol- 21.11.1944 18 
wych. armii. 

418 Spisy oficerów pol-wych. jednostek armii. 17.02. - 208 
29.08.1944 

419 Protokóły zniszczenia dÓkumentów. 24.11.1944 200 
19.10.1945 

Dowództwo artylerii 

Referat operacyjny 

420 Rozkazy zarządzenia operacyjne sztabu artylerii armii. 

421 Rozkazy i zarządzenia operacyjne oraz sprawozdania i dzienniki 
działań bojowych. 

422 Akta operacyjne odwodu artyleryjskiego l A WP. Zarządzenia 
operacyjne, meldunki o stanie bojowym. 

423 Akta operacyjne odwodu artyleryjskiego l A WP. Sprawozdania 
z działań bojowych podległych jednostek, meldunki bojowe. 

424: Sprawozdania z działań bojowych podległych jednostek za sierpień 
1944 r. 

425 Sprawozdania z działań bojowych podległych jednostek za wrze
sień 1944 r. 

426 Sprawozdania z działań bojowych podległych jednostek. 

427 Sprawozdania z działań bojowych podległych jednostek. 

428 Dziennik działań bojowych dowództwa artylerii · armii. 

429 Dzienniki działań bojowych podległych jednostek. 

430 Dzienniki działań bojowych podległych jednostek. 

431 Dzienniki działań bojowych podległych jednostek. 

432 Dzienniki działań bojowych podległych jednostek. 

433 Dzienniki działań bojowych podległych jednostek. 

434 Odpisy rozkazów i zarządzeń, kroniki i gazetki polowe jednostek 
artyleryjskich. 

435 Plany strzelania, schematy celów. 

436 Meldunki bojowe jednostek artyleryjskich armii. 

437 

438 

43!) 

440 

441 

Sprawozdania z działalności bojowej jednostek artylerii armii. 

Sprawozdania z działalności bojowej jednostek artylerii armii. 

Sprawozdania z działalności bojowej jednostek artylerii armii. 

Sprawozdania z działalności bojowej jednostek artylerii armii. 

Sprawozdania z działań bojowych, dzienniki działań bojowych jed
nostek artylerii armii. 
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6.10.1944 
4.06.1945 
1.12.1944 

31.01.1945 
25.65.-
25.07.1944 
11 
31.07.1944 
l 

31.08.1944 
l 

30.09.1944 
l 

28.10.1944 
l 

31.12.1944 
11:07. -
31.12.1944 
15.07.-
31.08.1944 

l 
30.09.1944 
1. 

30.10.1944 
l 

30.11.1944 
l 

31.12.1944 
4 

30.04.1945 
1.01. -
8.09.1945 

31.08. -
17.09.1945 
1.01. -

28.02.i!f45 
l 

28.02.1945 
1.02.-

31.03.1945 
1.02. -

31.03.1945 
l 

30.03.1945 

161 

307 

92 

323 

230 

248 

272 

311 

274 

126 

211 

279 

273 

264 

306 

154 

140 

337 

387 

200 

286 

274 

l Uwagi 



Daty Ilość 
kart tura l Uwagi Sygna-~ T Y T U L, . T R E Ś Ć 

------------------------------~----------~----~-------

442 Sprawozdania z działań bojowych jednostek artylerii armii. 

443 Sprawozdania z działań bojowych jednostek artylerii armii. 

444 Sprawozdania z działań bojowych jednostek artylerii armii. 

445 Sprawozdania z działań bojowych jednostek artylerii armii. 

446 Sprawozdania z działań bojowych jednostek artylerii armii. 

447 Sprawozdania statystyczne o stanie bojowym, stratach bezpowrot
nych, zapotrzebowania ludzi i sprzętu. 

448 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, plany, programy, dokumenty ćwi
czel1. 

449 Dziennik działań bojowych artylerii l A WP. 

450 Biuletyny operacyjne. 

451 Biuletyny operacyjne. 

452 Zarys historii baterii sztabowej dowódcy artylerii l armii WP. 

Referat zwiadu artyleryjskiego 

453 Dokumenty topograficzne oddziału , plany rozpoznania, schematy. 

454 Komunikaty zwiadowcze sztabu artylerii armii oraz jednostek 
podległych. 

<155 Sprawozdania zwiadowcze podległych jednostek. 

456 Sprawozdania zwiadowcze, spisy koordynatów. 

457 Sprawozdania zwiadowcze. Tabele założonych min tabele koor-
dynatów. 

458 Sprawozdania zwiadowcze z podległych jednostek. 

459 Spra\.vozdania zwiadowcze z podległych jednostek. 

460 Sprawozdania zwiadowcze z podległych jednostek. 

461 Rozkazy i zarządzenia w sprawach zwiadu artyleryjskiego. 

462 Sprawozdania zwiadowcze. 

~63 Sprawozdania zwiadowcze. 

464 Sprawozdania zwiadowcze podległych jednostek. 

Referat obrony przeciwlotniczej 

465 Meldunki o strąceniu samolotów nieprzyjaciela. 

466 Sprawozdania z działań bojowych lotnictwa nieprzyjaciela oraz 
działań własnej obrony przeciwlotniczej . · 

467 Meldunki o zestrzeleniu samolotów nieprzyjaciela. 

468 Komunikaty operacyjno-zwiadowcze o działaniach lotnictwa nie
przyjaciela i strąconych samolotach. 
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l 298 
31.04.1945 

l 344 
30.04.1945 

l 320 
31.05.1945 
26.05.- 449 
18.06.1945 
19.06. - 216 
17.09 .1945 
1.01. - 194 

17.09.1945 
1.01. - 95 

17.09.1 945 
1.01. - 225 

31.04.1945 
1.01. - 318 

31.03.1945 
1.04. - 359 
7.07.1945 

19 

28.09. - 59 
30.12.1944 
3.07.- 165 

31.12.1944 
5.07.- 243 

14.10.1944 
21.07. - 194 
30.10.1944 
28.09. - 123 
31.12.1944 
28.09. - 171 
31.10.1944 
23.10. - 208 
31.11.1944 
22.11. - 284 
31.12.1944 
1.01. - 26 

17.09.1945 
5.01. - 329 

31.03.1945 
1.01. - 149 

19.04.1945 
27.03. - 211 
27.04.1945 

30.07. 66 
31.12.1944 
1.08.1944 254 
9.05.1945 
6.01. - 249 

25.05.1945 
· nn. - 176 

5.07.1945 



" Sygna- ~ 
tura TYTUŁ, TRESC 

Referat kadr dowództwa artylerii 

469 Rozkazy personalne Dowództwa Artylerii Armii Radzieckiej o od
komenderowaniu oficerów artylerii do służby w ludowym WP. 

470 Rozkazy personalne. Nominacje i zwolnienia ze stanowisk oficerów. 

471 Rozkazy nominacyjne oficerów. 

472 Rozkazy nominacyjne podoficerów. 

473 Instrukcje w sprawach personalnych. 

474 Nominacje, charakterystyki. służbowe 
wach personalnych. 

475 . Skier owania na stanowiska. 

korespondencja w spra-

476 Skierowania na stanowiska, arkusze ewidencji personalnej , ko
r espondencja. 

477 Skierowania na stanowiska, spisy imienne oficerów. 

478 Protokóły posiedzeń sądu, korespondencja z organami pr okura
tury i sądami wojskowymi. 

479 Akta i korespondencja w sprawie egzaminów kandydatów na mia
nowanie do stopnia chorążego. 

480 Wnioski odznaczeniowe, akty wręczenia orderów. 

481 Imienne wykazy bezpowrotnych strat armii. 

482 Imienne wykazy bezpowrotnych strat oficerów. 

483 Rozkazy personalne Oddziału Kadr Armii Radzieckiej o nadaniu 
żołnierzom l A WP odznaczeń radzieckich. 

484 Rozkazy personalne N aczeluego Dowództwa WP i oddziału per
sonalnego armii. 

485 Rozkazy personalne o odznaczeniach, wyciągi z rozkazów perso
nalnych. 

486 Rozkazy nominacyjne, korespondencja w sprawach personalnych. 

487 Rozkazy odznaczeniowe jednostek WP, wykazy odznaczonych. 

488 Rozkazy nominacyjne podoficerów. 

48!J Instrukcje i zarządzenia w sprawach personalnych. 

490 Etaty. 

491 Etaty z obsadą personalną, korespondencja. 

492 Skierowania oficerów na stanowiska. 

493 Skierowania oficerów na stanowiska. 

494 Skierowania, wykazy oficerów, pisma przewodnie. 

.495 Skierowania oficerów na stanowiska. 

496 Skierowania oficerów na stanowiska. 

497 Skierowania na stanowiska, spisy imienne oficerów. 

-as-

Daty 

34.04. -
26.09.1944 
1.02.1944 

10.01.1945 
1.05. -

31.12.1944 
1.06. -

31.12.1944 
12.12.1944 
31.12.1945 
1.07. -

31.12.1944 
1.03.1944 

16.01.1945 
1.12.1944 
4.04.1945 

26.12.1944 
25.07.1945 
1.01. -

31.12.1944 
1.06. -

31.12.1944 
1.05. -

31.12.1944 
1.03. -

31.12.1944 
1.12.1944 

26.04.1945 
7.05. -

13.12.1945 
1.02. -

31.12.1945 
1.07. -
4.12.1945 
1.01. -

17.09.1945 
7.04. -

23.07.1945 
7.03. -

31.12.1945 
1.02. -

20.05.1945 
21.01. -
13.12.1945 
3.04. -
6.12.1945 
1.02. -
2.04.1945 
2.04.-

12.05.1945 
3.04. -
2.09.1945 

12.05. -
18.08.1945 
6.09.-

10.10.1945 
6.09. -

31.12.1945 

llość 
kart 

174 

119 

39 

23 

63 

192 

465 

276 

315 

26 

17 

191 

60 

74 

142 

249 

76 

21 

43 

21 

56 

224 

335 

~14 

371 

326 

333 

251 

500 

, .Uwagi 



sygna-~ 
tura 

498 

500 

501 

502 

503 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

T Y T U L, T RE Ś Ć 

Charakterystyki służbowe, wykazy imienne. 

Charakterystyki służbowe, skierowania, wykazy oficerów na nie
odpowiednich stanowiskach, spisy · oficerów przybyłych z Armii 
Radzieckiej. 
Korespondencja w sprawach personalnych, wykazy imienne obsady 
dowództwa armii. 
Korespondencja w sprawach personalnych. 

Korespondencja w sprawach awansowych, zaświadczenia o prze
biegu służby, wnioski awansowe. 
Korespondencja w sprawach awansowych. 

Wykazy 1m1enne odznaczonych, instrukcje i · korespondencja 
w sprawach odznaczeń. 
Wnioski odznaczeniowe, korespondencja. 

Wnioski odznaczeniowe, spisy oficerów przedstawionych do od
znaczei':t. 
Wnioski odznaczeniowe, spisy oficerów i podoficerów przedstawio
nych do odznaczenia. 
\Vnioski odznaczeniowe i korespondencja w tej sprawie. 

Wnioski o przyznanie odznaczeń oficerom Armii Radzieckiej. 

Wnioski odznaczeniowe i korespondencja w tej sprawie. 

Wykazy wręczania oraz akta pobrania orderów, medali i tymcza
sowych zaświadczeń. 
Korespondencja z prokuraturą i sądem wojskowym w sprawach 
karnych. 
Materiały dochodzeń, korespondencja w sprawach dyscyplinarnych. 

Korespondencja dotycząca bezpowrotnych strat. 

Wykazy oficerów skierowanych do szpitali. 

Daty 

6.09.-
31.12.1945 
1.08. ___.!, 

4.12.1945 

1.02. -
25.11.1945 
23.12.19-44 
21.08.1945 
1.02. -

12.06.1945 
12.06. -
15.10.1945 

1.01. -
1.02.1945 
1.02. -
3.04.1945 
5.04.-
6.05.1945 

12.05. -
5.06.1945 
5.06.-

19.07.1945 
19.07. -
23.10.1945 
14.10. -
28.12.1945 
20.05. -
31.12.1945 

1.02. -
20.12.1945 
1.01. -

17.09.1945 
15.01. -
23.08.1945 

516 Protokóły zdawczo-odbiorcze akt dokumentów osobistych 
dali. 

1.01. -
30.08.1945 

me- 26.04. -
31.12.1945 

517 

518 

519 

520 

521 

522 

523 

524 

Referat ogólny 

Rozkazy w sprawach organizacyjnych, nominacyjnych i okolicz
nościowych. 

Zarządzenia wyższych sztabów i własne, programy egzaminów dla 
podoficerów. 
Rozkazy i zarządzenia dowództwa armii, w sprawach gospodar
czych, korespondencja w sprawach organizacyjnych. 
Meldunki statystyczne o stanie bojowym jednostek artylerii armii. 

Materiały dotyczące strat bezpowrotnych. Protokóły komisji, wy
kazy imienne. 
Protokóły o zabezpieczeniu styków, o przeprowadzeniu strzelań bo
jowych i rezultatach ognia, z przeprowadzonych kontroli jednos
tek i zniszczenia tajnych dokumentów. 
Rozkazy i zarządzenia Naczelnego Dowództwa WP w sprawach or
ganizacyjnych, dyscyplinarnych i gospodarczych. 
Rozkazy i zarządzenia Naczelnego Dowództwa WP w sprawach 
gospodarczych i dyscyplinarnych. 
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1.01. -
28.12.1944 

1.01. -
31.12.1944 
23.12.1944 
12.09.1945 
18.04.1944 

2.01.1945 
13.07. -
25.08.1944 
1.01. -

31.12.1944 

1.01. -
18.09.1945 
15.01. -
10.09.1945 ·' 

Ilość 
kart 

182 

316 

310 

272 

253 

310 

26 

298 

271 

264 

208 

338 

74 

128 

74 

45 

127 

120 

23 

147 

40 

65 

361 

8 

137 

40 

42 

l Uwagi' 



Sygna-~ 
tura 

525 

526 

527 

528 

TYTUL, TREŚ·Ć 

Rozkazy dowództwa artylerii w sprawach organizacyjnych, szko
leniowych i dyscyplinarnych. 
Rozkazy i . zarządzenia dowódcy artylerii l A WP w sprawach ope
racyjnych i organizacyjnych. 
Protokóły dotyczące wynikqw strzelań artyleryjskich, kontroli jed
nostek i zniszczenia dokumentów. 
Wykazy statystyczne i imienne bezpowrotnych strat. 

529 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach, korespondencja. 

530 Rejestr rozkazów i zarządzeń bojowych oraz biuletynów opera
cyjnych i zwiadowczych. 

Oddział uzbrojenia 

Daty 

1.01. -
17.09.1945 
U)l. -

18.09.1945 
1.01. -

17.09.1945 
15.01. - · 
17.09.1945 
5.01. -

14.09.1945 
1.01. -

21.06.1945 

531 Rozkazy dowództwa i kwatermistrzostwa armii oraz sztabu arty- 20.05.1944 
lerii w sprawach organizacyjnych, personalnych i dyscyplinar- 12.01.1945 
nych. · 

532 Rozkazy, zarządzenia i instrukcje wyższych sztabów dotyczące zu- 26.Ó5.i944 
życia amunicji, wykazy amunicji wycofanej z użytku, korespon- 22.08.1945 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

542 

543 

dencja. 
Zarządzenia instrukcje wyższych sztabów w sprawach uzbro-
jenia. 
Zarządzenia i korespondencja w sprawach uzbrojenia i sprzętu, 

atestaty na sprzęt oraz uzbrojenie wydane jednostkom armii. 
Korespondencja z Głównym Zarządem Artylerii Armii Radzieckiej 
i Szefostwem Artylerii WP w sprawach uzbrojenia. 
Zapotrzebowania na amunicję i uzbrojenie, plany zużycia amu
nicji. 
Sprawozdania dzienne i miesięczne o zużyciu amunicji w armii. 

Sprawozdania o zużyciu amunicji do Głównego Zarządu Uzbro
jenia Armii Radzieckiej . 
Sprawozdania dla I Frontu Białoruskiego o zużyciu i stanie amu
nicji. 
Sprawozdania dla I Frontu Białoruskiego o ruchu i stanie amu
nicji. 
Sprawozdania dla I Frontu Białoruskiego o rozchodzie i stanie 
amunicji. 
Sprawozdania dla I Frontu• Białoruskiego 
skrzyń, łusek i opakowania do . baz. 
Sprawozdania o stanie uzbrojenia. 

o zbieraniu i zwrocie 

544 Sprawozdania dla I Frontu Białoruskiego o stanie uzbrojenia. 

545 

546 

547 

Korespondencja w sprawie traktorów, zapotrzebowania, atestaty. 

Sprawozdania dla I Frontu Białoruskiego o stanie uzbrojenia, ko
respondencja. 
Księga ewidencji broni strzeleckiej jednostek armii. 

548 'Sprawozdania 'i zapotrzebowania na uzbrojenie jednostek armii. 

549 

550 

Akta kontroli kancelarii, przekazania i niszczenia akt. 

Rozkazy i zarządzenia dowództwa armii i szefostwa artyle~ii WP 
w sprawach organizacyjnych, etaty, tabele należności, zapotrzebo
wania na transport, instrukcje inwentaryzacyjne. 
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23.12.1944 
29.09.1945 
1.07. -

12.12.1944 
31.05. -

1.09.1944 
8.08. -

31.12.1944 
1.06. -

31.08.1944 
10-
31.08.1944 
l -

30.09.1944 
2.11.-

31.12.1944 
1.10. -

30.12.1944 
21.06.1944 
10.07.1945 
1.07. -

30.09.1944 
~ .09 . -

30.11.1944 
30.05. _ . 
10.06.1944 
20.12.1944 

1.05.1945 
1.12.1944 

31.12.1946 
4.05.-

20.06.1944 
18.07.1944 
. 2.ll.i945 
15.01. -
10.10.1945 

Ilość 
kart 

53 

91 

162 

277 

180 

52 

33 

212 

30 

125 

56 

11 

46 

5 

29 

78 

32 

' 
78 

74 

1o8 

62 

157 

299 

139 

60 

111 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC 

551 Zarządzenia dotyczące uzbrojenia, korespondencja z jednostkami 
w sprawach uzbrojenia. 

552 Sprawozdania do I Frontu Białoruskiego o zużyciu amunicji 
w armii. 

·553 Sprawozdania 2 polowego magazynu artyleryjskiego o stanie i zu
życiu amunicji. 

554 Dokumenty przychodowo-rozchodowe amunicji w magazynach po
lowych armii, meldunki o stanie amunicji w magazynach. 

.555 Księga ewidencji broni w magazynach armii. 

556 Księga ewidencji broni i sprzętu uzbrojenia w jednostkach armii. 

557 Sprawozdania o stanie uzbrojenia, korespondencja, atestaty. 

:558 Sprawozdania o stanie uzbrojenia, korespondencja, atestaty. 

559 Zestawienia ilości amunicji w jednostkach armii po zakończeniu 
działań wojennych. 

560 Sprawozdania o zużyciu amunicji w jednostkach armii. 

561 Sprawozdania o zużyciu amunicji w jednostk.ach armii. 

562 Sprawozdania o stanie uzbrojenia w jednostkach armii. 

563 Sprawozdania dla l Frontu 'S~;::lrJruskiego o stanie amunicji. 

564 Sprawozdania o stanie amunicji, wykazy amunicji wycofanej 
z użytku, korespondencja. 

565 Sprawozdania o stanie uzbrojenia podległych jednostek. 

566 Protokóły zniszczenia amunicji, protokóły kontroli, atestaty. 

567 Sprawozdania o stanie uzbrojenia w 2 magazynie artyleryjskim, 
atestaty. 

568 Sprawozdania o stanie ilości uzbrojenia 2 i 5 -frontowych magazy
nów artyleryjskich, asygnaty, protokóły. 

569 Meldunki o ruchu uzbrojenia w 2 frontowym magazynie artyle
ryjskim, zlecenia na wydanie broni i sprzętu. 

570 Protokóły inwentaryzacji uzbrojenia w jednostkach armii. 

571 Protokóły inwentaryzacji uzbrojenia w jednostkach armii. 

572 Sprawozdania 2 i 5 frontowych magazynów artyleryjskich o ruchu 
uŹbrojenia, faktury i asygnaty. 

573 Wykazy cz-ęści zapasowych i sprzętu, zapotrzebowania, asygnaty. 

Daty 

22.05. -
4.09.1945 
1.01. -
4.03.1945 
2.01. -

25.05.1945 
28.05.-

5.10.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01.1945 

31.12.1946 
1.06.-

21.08.1945 
6.08.-
1.10.1945 

23.05. -
19.06.1945 

1.06. -
10.10.1945 
l. 
5.10.1945 

26.07.-
12.10.1945 

2.03. -
10.10.1945 
23.03.-
29.09.1945 
31.07. -

3.10.1945 
1.03. -
5.10.1945 
1.01. --:-
1.06.1945 
1.03. -
1.04.1945 
5.09.-

16.10.1945 

21.05. -
10.10.1945 
25.05.-
10.10.1945 
1.03. -
1.10.1945 

11.06. -
13.09.1945 

Ilość 
kart 

. 90 

74 

237 

51 

.200 

251 

143 

88 

115 

87 

14 

98 

114 

82 

130 

123 

229 

39 

156 

305 

312 

222 

313 

574 Korespondencja z wyższymi sztabami w ·sprawach remontu uzbro- 10.05. - 167 
jenia, wykazy sprzętu. 15.09.1945 

575 Sprawozdania o stanie traktorów i części zamiennych, programy 1.01. - 195 
szkolenia traktorzystów, zlecenia na wydanie sprzętu, korespon- 10.10.1945 
dencja. · 

576 Sprawozdania o stanie amunicji, zapotrzebowania, zlecenia. 

577 Sprawozdania o stanie i ruchu amunicji, łusek i tary 116 okręgo
wego magazynu artyleryjskiego, zapotrzebowania, zlecenia: 

578 Księga ewidencji uzbrojenia bojowych jednostek armii. 
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1.08. -
31.12.1945 \ 
1.10.-

31.12.1945 
1.01.1945 

31.12.1946 

98 

51 

190 

l Uwagi 

W kilku wy
kazach poda
no także stan 
uzbrojenia. 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

579 Korespondencja w sprawach personalnych, wnioski odznaczen~owe 
i awansowe, wykazy oficerów uzbrojenia, charakterystyki służ

bowe. 
580 Protokóły niszczenia dokumentów. 

581 

582 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

Dowództwo wojsk pancernych i zmotoryzowanych 

Rozkazy organizacyjne, nominacyjne i dyscyplinarne dowództwa. 

Rozkazy Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej i I Frontu 
Białoruskiego w sprawach organizacyjnych, dyscyplinarnych i per
sonalnych, rozkazy okolicznościowe. 
Rozkazy i zarządzenia Naczelnego Dowództwa WP i armii w spra
wach organizacyjnych, dyscyplinarnych i innych. 
Akta techniczne: sprawozdania i meldunki o stanie technicznym 
wozów bojowych, zarządzenia, korespondencja. 
Rozkazy , zarządzenia, instrukcje i wytyczne dowództwa armii 
w sprawach operacyjnych. 
Rozkazy i zarządzenia bojowe, dzienniki działań bojowych, sprawo
zdania bojowe podległy~h jednostek. 
Dzienniki personalne Naczelnego Dowództwa WP. 

Raporty o stanie wozów bojowych, meldunki dyslokacyjne .i zwia
dowcze. · 
Meldunki dyslokacyjne (schematy i mapy) jednostek pancernych 
armii. 

590 Sprawozdania i meldunki o stanie formowania jednostek pancer
nych i zmotoryzowanych armii, wyciągi z rozkazów personalnych, 
meldunki o stratach, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, ko
respondencja. 

591 Sprawozdania z działań bojowych jednostek pancernych armii. 

·592 Sprawozdania, wyciągi i odpisy z dzienników działań bojowych 
jednostek pancernych i zmechanizowanych armii. 

593 Dziennik działań · bojowych dowództwa armii. 

594 Dziennik działań bojowych dowództwa armii. 

59 G 

597 

598 

599 

600 

601 

602 

Odpisy dokumentów bojowych wojsk pancernych i zmotoryzowa
nych armii, załączniki do dzienników działą.ń bojowych - rozka
zów, zarządzeń i meldunków bojowych. 
Odpisy dokumentów bojowych wojsk pancernych i zmotoryzo
wanych, załączniki do dzienników działań bojowych - rozkazów, 
zarządzeń i meldunków bojowych. 
Rozkazy i zarządzenia wyższych sztabów w sprawach organizacyj
nych, szkoleniowych, dyscyplinarnych i gospodarczych, protokóły 
zeznań jeńców niemieckich, korespondencja. 
Rozkazy i zarządzenia dowództwa wojsk pancernych i zmotoryzo
wanych armii w sprawach organizacyjnych, dyscyplinarnych i per
sonalnych. 
Rozkazy i zarządzenia dowództwa armii w sprawach organizacyj
nych, personalnych, gospodarczych i dyscyplinarnych. 
Rozkazy personalne i wyciągi z rozkazów o awansach i odznacze
niach, wnioski awansowe i korespondencja. 
Rozkazy personalne, wnioski awansowe i odznaczeniowe kores-
pondencja. · ' 
Dzienniki ·Perso11alne Naczelnego Dowództwa WP. , 
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Daty 

02.-
5.10.1945 

l 
10.10.1945 

5.05. -
31.12.i944 
15.05. -
31.12.1944 

15.05. -
31.12.1944 
31.05. -
31.12.1944 
1.05. -

31.12.1944 
1.08.1944 

30.04.1945 
15.07. -
31.12.1944 
22.09.1944 
20.12.1945 
3.09.1944 

13.07.1945 
8.04.-

27.12.1944 

1.07. -
31.10.1944 
1.06. -

31.12.1944 
10.05.1944 
15.09.1945 
i0.05.1944 
15.09.1945 
11.05.1944 
18.03.1945 

11.05.1944 
18.03.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
18.09.1945 

1.01. -
18.09.1945 
1.01. -

30.06.1945 
1.01. -

18.09.1945 
1.07. -

31.12.1945 

Ilość 
kart 

84 o 

200 

81 

96 

284 

691 

307 

240 

104 

36 

326 

48 ' 

~19 

58 

60 

137 

135 

590 

67 

505 

953 

513 

331 

l Uwagi 

druki 

druk 

kopia 



T Y T U L, T RE Ś Ć 

603 Rozkazy i zarządzenia bojowe dowództwa. 

604 Rozkazy bojowe, wyciągi z dzienników dzialal'1 bojowych i mel
dunki podległych jednostek. 

605 Meldunki o stanie bojowym jednostek pancernych o stratach bez
powrotnych , dyslokacy jne i wypadkach nadzwyczajnych. 

606 M eldunki i sprawozdania o stanie sprzętu pancernego, protokóły 
na zn iszczony sprzęt pancerny a rmii w czasie dziala1'1 bojowych. 

607 Spra\vozdania i m eldunki bojowe, wyciągi z dzienników działań 

bojowych podległych jednostek. 
608 Sprawozdania i meldunki bojowe, wyciągi z dzienników działań 

bojowych podległych j ednostek. 
609 Dzienniki działali bojowych l i 3 baonu czołgów. 

610 Sprawozdania , meldunki , odpisy r ozkazów i zarządzeń bojowych, 
odpisy dzienników działań bojowych podległych jednostek . 

611 Dzienniki działań bojowych podległych jednostek. 

612 Szkolenie bojowe: rozkazy, zarządzenia , plan y , m eldunki i spra
wozdania. 

613 Skierowania na stanowiska, korespondencj a w spr awach perso
nalnych. 

614 Wykazy akt, protokóły niszczenia dokumentów . 

615 Prolokóły kontroli k ancelar ii , wyk azy ak t , protokó ły zniszcze
nia dokumentów za 1944 r. 

Oddział wojsk inżynieryjno-saperskich 

616 Rozkazy i zarządzenia I Frontu Białoruskiego w sprawach inży
nieryjno-saperskich. 

617 Zarządzenia I Frontu Białoruskiego w sprawach inżynieryjno
saperskich. 

61 8 Zarządzenia bojowe sztabu w9jsk inżynieryjnych a r mii. 

619 Zarządzenia , sprawozdania i m eldunki w sprawach minowania , 
schematy pól minowych. 

620 Zarządzenia w sprawie ta jnego dowodzenia , ta bele kryptonimów , 
protokóły zniszczenia dokumentów. 

621 Dzienniki personalne. 

622 Odpisy rozkazów organizacyjn ych , meldunki o stanie bojowym 
i sprzętu , meldunki o w ypadkach n adzwyczajnych, wyciągi z roz
kazów personalnych, wnioski awansowe i odznaczeniowe, kores
pondencja. 

623 Meldunki i rapor ty operacyjno-inżynierskie jednostek inż. sap. 
armii. 

624 Meldunki zwiadowcze, plany inżynieryjnych robót, biuletyny ope
racyjne, biuletyny zwiadu inżynieryjnego. 

625. Meldunki operacyjne, dyslokacyjne, wykazy bezpowrotnych· strat. 

626 Sprawozdania z budowy mostów i dróg, plany prac, biuletyny 
meteorologiczne, korespondencja. 

627 Sprawozdania z działań bojo~ych, meldunki z budowy mostów 
i dróg, zarządzenia. 
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Daty 

4.01. -
13.09.1945 
1.01. -
5.02.1945 
1.01. -

18.09.1945 
1.01. -
8.09.1945 
1.01. -

26.02.1945 
1.02. -

12.04.1945 
1.05. -

23.11.1945 
20.01 . -
12. 04.1945 
30.04. -

9.09.1945 

1.01. -
18.09.1945 

1.01. -
31.12.1945 
1.01. -

20.09.1945 
5.05. -
2. 06.1945 

27.12.1943 
31.12.1944 
29.12.1944 
27.06.1945 
31.05. -
30.12.1944 
19.06. -
27.12.1944 
7.04.-

31.12.1944 
1.11.-

31.12.1944 
16.04. -

2.11.1944 

5.06. -
30.12.1944 

14.06. -
31.12.1944 

29.07.1944 
6.06.1945 

20.08. -
31.12.1944 

3.09. -
31.12.1944 

Ilość 
kart 

194 

179 

55 Q 

348 

181 

257 

88 

277 

222 

58 

590 

137 

223 

291 

147 

184 

122 

98 

61 

493 

200 

349 

148 

49 

351 

l Uwagi 

S zla k boj owy 
4 pułku cięz
kic h czołgów 

k -217. 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ Daty ilość 

kart 

628 Meldunki o stanie bojowym, o stanie sprzętu, wykazy strat bez- 31.10. - 384 
powrotnych, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych, wyciągi · 31.12.1944 
z rozkazów personalnych, korespondencja w sprawach personal-
nych. 

629 Sprawozdania i meldunki bojowe jednostek inżynieryjnych. 30.12.1944 
2.03.1945 

630 Historia l BISap (l ·psap). 1.04.1944 
5.10.1946 

6Sl Budowa mostów przez l BISap. 8.08.1944 
20.04.1945 

632 Rozminowanie terenów Folski przez l BISap (l psap). 22.06.1945 
1946 

633 Historia 5 mazurskiego pułku saperów WP. Schemat szlaku bojo- 6.10.1944 
wego 5 pułku saperów od 1944 do 1946 r. 6.10.1945 

634 Wykaz prac wykonanych przez saperów przy rozminowaniu tere- 1945-1948 
nów, wykaz prac wykonanych przez saperów w dziedzinie komu-
nikacji i wytyczeniu granic RP. 

635 Rozkazy i zarządzenia l armii WP w sprawach operacyjnych, or- 2.01. -
ganizacyjnych i dyscyplinarnych. 18.09.1945 

636 Zarządzenia w sprawach organizacyjnych, plany szkolenia, mel- 16.07. ~ 
dunki o stanie bojowym, wykazy oficerów, korespondencja w spra- ·18.09.1945 
wach personalnych. 

637 Zarządzenia bojowe sztabu wojsk saperskich. 6.01. -
12.09.1945 

638 Zarządzenia, plany, meldunki sprawozdania w sprawie rozmino- 4.06. -
wania terenów. 25.09.1945 

639 Zarządzenia, plany, meldunki sprawozdania . w sprawie rozmino- 15.08. -
wania terenów. 18.09.1945 

640 Schematy rozminowania, sprawozdania, meldunki o wypadkach 19.09. -
przy rozminowaniu. 31.10.1945 

641 Plany i programy szkolenia bojowego. 14.11. -
31.12.1945 

642 Plany szkolenia bojowego, schematy obrony, plany pracy. 3.01. -
10.09.1945 

643 Schematy budowy mostów, kosztorysy, korespondencja związana 1.01. -
z budową mostów. 19.09.1945 

644 BiuletyJ:?,y i meldunki zwiadu inżynieryjnego. 1.01. -
5.09.1945 

645 Meldunki bojowe jednostek saperskich. 7.02. -
16.04.1945 

646 Meldunki bojowe jednostek saperskich. 14.04. -
7.05.1945 

647 Meldunki bojowe jednostek saperskich. 5.05 . . -
10.09.1945 

648 Meldunki operacyjne. 1.11. -
31.12.1945 

649 Meldunki o stanie bojowym, stratach bezpowrotnych i wypadkach 2.01. -
nadzwyczajnych dla wyższych instancji oraz podległych jednostek. 2.04.1945 

650 Meldunki o stanie bojowym, stratach bezpowrotnych i wypad- 2.04. -
kach nadzwyczajnych dla wyższych instancji oraz podległych jed- 14.07.1945 
n ostek. 

651 

652 

653 

Sprawozdania o stanie sprzętu. 

Sprawozdania o pr.zebiegu rozminowania, instrukcje, schematy pól 
minowych. 

Protokóły kontroli jednostek saperskich. 

654 Korespondencja w sprawach personalnych., wykazy oficerów. 
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2.01. 
3.09.1945 
2.01. -

10.09.!"945 
23.07.-
25.08.1945 
2.01.-
4.09.1945 

285 

23 

19 

14 

58 

2 

619 

.208 

39 

435 

168 

236 

20 

277 

18 

80 

230 

140 

181 

22 

368 

298 

251 

187 

7 

392 

l Uwagi 

Opracowanie. 

Opracowanie. 

Opracowanie. 

Opracowanie, 

Opracowanie. 



Sygna-~ 
tura 

655 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

' 665 

666 

667 

{l68 

TYTUL, TRESć 

Oddział wojsk łączności 

Schematy rozlokowania jednostek, schematy· organizacji ruchomych 
środków łączności jednostek l A WP. 
Meldunki i schematy organizacji ruchomych środków .łączności, 

wysyłane do l .łt"'rontu Białoruskiego. 

Schematy organizacji ruchomych środków łączności , sprawozdania 
podległych jednostek. 
Meldunki bojowe, schematy łączności podległych jednostek. 

Meldunki o stanie łączności armii. 

Kroniki samodzielnych jednostek łączności armii. 

Kroniki działań bojowych samodzielnych jednostf.•k łączności armii . 

Historia l pułku łączności za okres działań wojennych od Wisły 
do Łaby. 

Organizacja łączności l armii WP przy forsowaniu r zeki Wisły 
i zdobyciu Warszawy. 
Protokóły zniszczenia akt i sprawozdani.a z przeprowadzonych kon
troli kancelarii w jednostkach łączności . 

Rozkazy w sprawach operacyjnych, organizacyjnych, szkolenio
w ych, personalnych i dyscyplinar nych. 
Meldunki, sprawozdania, odpisy rozkazów w sprawach łączności 

jednostek armii. 
Meldunki i schematy ruchomych środków łączności ar mii. 

Organizacja łączności l A WP przy forsowaniu rzeki Odry. 

Odd.ział wojsk chemicznych 

669 Meldunki bojowe służby chemicznej, wykazy bojowych środków 
chemicznych, schematy zwiadu chemicznego. 

670 Meldunki bojowe, plany zasłon . 

671 Meldunki bojowe, komunikaty zwiadow12ze i plany zasłon dym
nycn. 

672 Dzienniki działań bojowych w ojsk chemicznych l Korpusu PSZ 
w ZSRR i l armii WP, dziennik działań zwiadu chemicznego. 

673 Historia działań bojowych w ojsk chemicznych. Zbiór odpisów do
kumentów. 

674 Wykazy oficerów chemicznych armii . 

675 Opisy i r ysunki przyborów i aparatów służby chemicznej. 

676 Za-rządzenia i dyrektywy oddziału wojsk chemicznych armii, mel
dunki o stanie sprzętu. 

677 Plany, programy i wytyczne szkolenia bojowego. 

Daty 

30.04. -
17.07.1944 
16.07. -
31.12.1944 
19.07. -

9.11.1944 
27.09.-
29.12.1944 
12.12.1944 
30.06.1945 
4.03.1944 
8.05.1945 
4.04.1944 
8.05.1945 

17.05.1944 
30.05.1945 

09.1944 
01.1945 

15.04. -
30.12.1944 
25.01. -
29.04.1945 
1.01. -

15.06.1945 
18.07. 
15.09.1945 
15 
30.04.1945 

11.04. -
3.12.1944 . 

13.08.1944 
12.05.1945 
10.10. -
20.11.1944 
20.01. ·-
20.09.1944 
15.09.1944 
30.06.1945 
20.07.1944 
20.10.1945 
1.01. -

31.12.1944 
10.01. -

6.09.1945 
1.01. -

20.09.1945 
078 ·Raporty o stanie sprzętu , zapotrzebowania na ~przęt chemiczny. 5.01. -

10.09.1945 
679 Historia działań bojowych wojsk chemicznych l armii WP w okre- 20.09.1945 

sie od kwietnia 1944 r . do września 1945 r. 
. 680 Protokóły kontroli kancelarii, zniszczenia akt, protokóły zdawczo

odbl.orcze sprzętu chemicznego i sortów mundurowych. 
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2.01.-
20.09.1945 

Ilość 
kart 

182 

21~ 

271 

198 

216 

212 

193 

38 

11 

69 

169 

76 

16 

210 

168 

54 

110 

271 

62 

27 

82 

120 

88 

271 

134 

Uwagi 

Opracowanie, 

Egz. nr l 

Opracowanie. 

Opracowanie, 

j . rosyjsld 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

Oddział personalny 

681 Rozkazy organizacyjne, spisy formowanych jednostek. 

682 Rozkazy w sprawie doboru kandydatów do szkól wojskowych, 
wykazy słuchaczy wyższej szkoły oficerskiej, protokóły egzamina
cyjne, korespondencja. 

683 Rozkazy i zarządzenia w sprawach organizacyjnych i gospodar
czych. 

634 Rozkazy personalne NDWP. 

685 Rozkazy, zarządzenia i instrukcje w spt'awach ewider1cji perso
nalnej . 

686 Wyciągi z rozkazów personalnych Armii Radzieckiej o mianowa
niach na stanowiska. 

687 Zarządzenia w sprawach dyscyplinarnych, protokóły przekazania 
akt. 

683 Korespondencja z jednostkami w sprawach personalnych. 

689 Korespondencja z jednostkami w sprawach personalnych. 

690 Raporty o stanie oficerów w -'jednostkach armii. 

6fll Korespondencja dotycząca ewidencji oficerów. 

692 Korespondencja dotycząca ewidencji oficerów. 

693 Ewidencja oficerów l AWP. 

694 Spisy oficerów sztabu l AWP. 

695 Spis oficerów l A WP w sierpniu 1944 r. 

fJ96 Wykazy oficerów rezerwy. 

697 Sprawozdania statystyczne o ilości oficerów w podległych jedno
stkach. 

698 Korespondencj'a dotycząca nadawania stopni wojskowych - wnio
ski awansowe, wykazy odznaczonych. 

699 Wnioski awansowe, zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej, 
korespondencja w sprawie odznaczeń i awansów. 

700 Protokóły egzaminacyjne, korespondencja w sprawach awanso
wych. 

701 Nadawanie stopni podoficerom. Arkusze ewfdencji personalnej 
i wnioski awansowe. 

7Q2 f<:orespondencja dotycząca odznaczeń, wnioski odznaczeniowe. 

70:; Korespond~ncja w sprawie odznaczeń, wnioski odznaczeniowe. 

'704 Sprawozdania i korespondencja w sprawach odznaczeń, wykazy 
odznaczonych. 

705 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja. 

706 Wnioski awansowe i odznaczeniowe. 

707 "Wnioski odznaczeniowe i korespondencja dotycząca odznaczeń. . 

708 Korespondencja dotycząca kontroli komórek personalnych podle
głych jednostek. 
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Daty 

17.03. -
1.12.1944 

23.03.-
25.12.1944 

14.04. -
6.07.1944 

17.04. -
31.12.1944 
7.05.-

28.11.1944 
22.02. -
5.09.1944 

10.07. -
31.12.1944 
13.03. -

1)2.1944 
29.03. -
29.12.1944 
2.04.-

31.12.1944 
14.03. -
31.10.1944 
31.10. -
31.12.1944 
15.04. -

8.12.1944 
18.05. -
28.08.1944 
15.-
21.08.1944 
13.06. -
30.12.1944 
17.11. -
27.12.1944 
1.03. -
6.09.1944 
1.07. -

11.11.1944 
25.10. -
31.12.1944 
30.07.-

1.11.1944 
26.04.-

7.09.1944 
29.04. -
31.12.1944 
7.09.-

31.12.1944 
10.09. -
15.10.1944 
15.10. -

8.11.1944 
10.11. -
31.12.1944 

14.06.-
8.12.1944 

ilość 
kart 

72 

252 

300 

740 

45 

31 

917 

167 

612 

500 

562 

361 

310 

100 

232 

34 

229 

562 

742 

506 

228 

429 

377 

192 

431 

746 

683 

9 

l Uwagi 



Sygna-j T Y T U Ł.. T R E Ś Ć 
tura 

709 Rozkazy i zarządzenia sztabu armii w sprawach organizacyjnych 
personalnych i dyscyplinarnych. 

710 Rozkazy personalne armii. 

711 Wykazy imienne, meldunki statystyczne o oficerach. jednostek 
l A WP, korespondencja. 

712 Wykazy imienne oficerów jednostek l A WP, wykazy braków, ko
respondencja. 

71~~ Korespondencja w sprawie nadania kolejnych stopni wojskowych 
oficerom. Wnioski awansowe, wykazy oficerów, zestawienia. 

71 <1 Kprespondencja - w sprawie nadania kolejnych stopni wojskowych 
oficerom. Wnioski awansowe. 

715 Korespondencja w sprawie nadania kolejnych stopni wojskowych 
oficerom. V/nioski awansowe, wykazy. 

716 Korespondencja w sprawie nadania kolejnych stopni wojskowych 
oficerom. Wnioski awansowe, wykazy oficerów, zestawienia. 

711 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe l DP. 

718 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 2 DP. 

71!:1 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 2 DP. 

720 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 2 DP. 

721 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 2 DP. 

722 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 4 DP. 

723 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 4 DP. 

724 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 6 DP. 

725 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 6 DP. 

72G Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 6 DP. 

727 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe 8 DP. 

72U Rozkazy i wnioski odznaczeniowe l DAPlot. 

729 Rozkazy odznaczeniowe, korespondencja. 

730 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

731 Rozkazy wnioski odznaczeniowe. 

732 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja dotycząca nadania od
znaczeń bojowych żołnierzom podległym sztabowi armii. 

733 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

734 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

735 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

736 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja · w sprawie odznaczeń 

żołnierzy jednostek podległych sztabowi armii. 
737 Rozkazy 'i wnioski odznaczeniowe. 

738 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. · 

13 - Inwentarz akt - · 97. -

Daty Ilość l Uwagi kart 

10.01. - 383 
14.09.1945 
29.05. - 301 
16.09.1945 
1.01. - 502 

28.05.1945 
2.06.- 557 

19.09,1945 
1.01. - 500 

14.03.1945 
15.03. - 502 
21.05.1945 
22.05.- 559 
22.07.1945 
24.07.- 416 
18.09.1945 
24.04.- 852 
14.05.1945 
16.05. - 1250 
13.07.1945 
19 1556 
29.05.1945 
1.06. - 1388 

11.08.1945 
18.08. - 223 

5.09.1945 
29.05.- 569 

2.06.1945 
18.04.- 729 
27.05.1945 
13.02. - 726 
15.05.1945 
18.05. - 1087 
10.06.1945 
10.06. - 920 

5.08.1945 
31.08. - 660 
14.09.1945 
29.04.- 605 
28.05.1945 
1.01. - 5 

22.04.1945 
20.01. - 516 
14.02.1945 
20.01. - 563 
22.05.1945 
22.01. - 500 
18.03.1945 
21.02. - 305 

2.03.1945 
6 725 

10.03.1945 
13 517 
24.03.1945 
19.03. - 487 
11.04.1945 
24 203 . 
27.03.1945 
27.03. - . 430 

8.04.1945 



Sygna·l 
tura T Y T U L, T RE S C 

739 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

740 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

741 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja w sprawie 
żołnierzy jednostek podległych sztabowi armii. 

742 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

74::> Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

744 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

745 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

Daty 

8 
9.04.1945 
9 

19.04.1945 
odznaczeń 11.04. -

6.05.1945 
19 
28.04.1945 
30.04. -

2.05.1945 
2 

18.05.1945 
12 
19.05.1945 

746 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja w sprawie odznaczeń 

żołnierzy jednostek podległych sztabowi armii. 
13 
24.05.1945 
18 
19.05.1945 
19 
22.05.1945 
22 
25.05.1945 . 
22.Q5. -
15.09.1945 
28.05.-

747 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

74S Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

749 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

750 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

751 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

752 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja w sprawie 
żołnierzy jednostek podległych sztabowi armii. 

753 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

754 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja w sprawie 
żołnierzy jednostek podległych sztabowi armii. 

755 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

756 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

757 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

758 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

759 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

760 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

761 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

762 Rozkazy i wnioski odznaczeniowe. 

4.06.1945 
odznaczeń 29.05. -

2.06.1945 
2 
6.06.1945 

odznaczeń 5.06. -
28.07.1945 

9 
12.06.1945 
12 
28.06.1945 
28.06.-

4.07.1945 
4 

14.07.1945 
10 
27.09.1945 
14 
20.07.1945 
19 
28.07.1945 
20 
29.07.1945 

763 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja w sprawie nadawania 
odznaczeń bojowych. 

29.07.-
7.08.1945 

764 Wykazy odznaczonych, wnioski odznaczeniowe i korespondencja 
w sprawi~ odznaczeń żołnierzy jednostek podległych sztabowi 
armii. 

765 Korespondencja w sprawie nadania odznaczeń bojowych, wykazy 
odznaczonych i wnioski odznaczeniowe podległych jednostek. 

766 Wnioski odznaczeniowe, korespondencja. 

767 Wykazy imienne odznaczonych radzieckimi orderami. 
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10.08.-
9.09.1945 

19 
18.09.1945 

19.09.-
4.10.1945 

1.01. -
19.09.1945 

Ilość 
kart 

669 

380 

500 

550 

577 

804 

1128 

506 

1161 

832 

1218 

642 

808 

508 

.1224 

534 

1024 

1147 

1148 

725 

715 

878 

954 

957 

596 

504 

116 

503 

383 

l Uwagi 
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768 Wykazy imienne odznaczonych w podległych jednostkach. 

769 Wykazy imienne i statystyczne odznaczonych z podległych jedno
stek. 

770 Ewidencja odznaczeń jednostek l A WP. 

771 Wykazy strat bezpowrotnych oficerów z podległych jednostek. 

772 Wykazy rannych, zabitych, zmarłych i zaginionych bez wieści. 

773 

774 

775 

776 

777 

778 

779 

780 

781 

782 

783 

784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

79:] 

794 

}(vvaterrnistrzostvvo 

Sztab 

Rozkazy Naczelnego Dowództwa Armii Radzieckiej w sprawach 
kwatermistrzowskich. 
Rozkazy i zarządzenia l Frontu Białoruskiego w sprawach kw~ter
mistrzowskich. 
Rozkazy dowódcy l Frontu Białoruskiego w sprawach kwatermi
strzowskich. 
Zarządzenia i dyrektywy l Frontu Białoruskiego w sprawach kwa
termistrzowskich. 
Zarządzenia l Frontu Białoruskiego i Głównego Kwatermistrzo
stwa Armii Radzieckiej w sprawach kwatermistrzowskich. Biule
tyny informacyjne służby tyłów Armii Radzieckiej. 
Rozkazy, zarządzenia, korespondencja z organami NKWD w spra
wach jeńców wojennych. 
Rozkazy o rozlokowaniu baz zaopatrzenia armii. 

Rozkazy kwatermistrzostwa armii w sprawach personalnych. 

Zarządzenia kwatermistrzostwa ar.mii w sprawach gospodarczych 
i dyscyplinarnych. 
Instrukcje w sprawie zbierania doświadczeń bojowych, korespon
dencja. 
Plany obrony i ochrony magazynów, szkice sytuacyjne. 

Plany pracy kwatermistrzostwa l A WP, plany zaopatrzenia dzia
łań bojowych, korespondencja. 
Akta wojsk chemicznych - plany zaopatrzenia w sprzęt technicz
ny, wykazy sprzętu , sprawozdania z wyszkolenia bojowego. 
Plany ewakuacyjno-leczniczego zabezpieczenia działań, plany ewa
kuacji szpitali. 
Schematy rozlokowania jednostek tyłowych armii. 

Schematy rozlokowania jednostek tyłowych armii. 

Sprawozdania z pracy kwatermistrzostwa armii dla l Frontu Bia
łoruskiego. 

Sprawozdania o gotowości bojowej służb i jednostek, protokóły 

kontroli. 
Sprawozdania z pracy kwatermistrzostwa w operacjach od Kowla 
do Wisły. 
Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych w jednostkach tyłowych 
l AWP. 
Korespondencja w sprawach zaopatrzenia z Głównym Kwatermi
strzostwem Armii Radzieckiej. 
Korespondencja w sprawach kwatermistrzowskich z dowództwem 
i kwatermistrzem l Frontu Białoruskiego. 

99 

1.01. -
19.06.1945 
26.06.-
24.08.1945 
17.02. -
18.05.1945 
3.05.-

13.09.1945 
1945 

10.01.1940 
20.11.1944 
13.12.1943 
19.05.1945 
28.12.1943 
25.02.1945 

1.05. -
31.12.1944 
12.07.1944 

5.05.1945 

20.08.-
21.12.1944 
18.07. -
12.12,1944 
3.03.1944 
1.01.1945 
4.05.-

30.12.1944 
30.06.1944 

9.05.1945 
14.04.-
31.12.1944 

1.08. -
31.12.1944 

2.04. -
31.12.1944 
9.08.-

31.12.1944 
8.05.-

30.12.1944 
24.05.-
3l.12.1944 
2.06.-

29.12.1944 
20.06.-
31.12.1944 
31.07. -
5.09.1944 
6.06.-

31.12.1944 
23.05.-
31.12.1944 
i5.05.-
31.12.1944 

513 

60 

40 

334 

8 

51 

108 

143 

52 

101 

lO 

26 

187 

336 

53 

49 

28 

121 

28 

86 

169 

210 

188 

40 

115 

41 

89 
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795 Korespondencja w sprawach zaopatrzenia z Szefostwem Zaopatrze
nia WP, sprawozdania z pracy kwatermistrzostwa. 

796 Wykazy pomieszczeń zajmowanych przez jednostki l A WP na 
terenie ZSRR. 

797 Materiały odpraw z dziedziny badania doświadczeń wojny . Tezy 
do referatów, opracowania. 

79!! Dziennik pracy jednostek kwatermistrzostwa l A WP. 

799 Przegląd organizacji i pracy Kwatermistrzostwa l AWP w okresie 
od 15 lipca 1944 do 18 stycznia 1945. Sprawozdania z prac kwa
termistrzostwa w okresie operacji bojowych os{działów i jednostek 
l AWP. 

800 Zarys historii kwatermistrzostwa l A WP. 

801 Kroniki oddziałów i jednostek kwatermistrzostwa l A WP. 

802 Histor ia szpitala lekko rannych nr 6. 

803 Kroniki 2 samodzielnego baonu zdobyczy wojennych, polowej bazy 
i handlu wojskowego l A WP. 

804 Kronika l samodzielnego baonu remontu . samochodów l A WP. 

805 Kronika 2 samodzielnego baonu samochodowego. 

806 Kroniki jednostek weterynaryjnych l A WP. 

807 Kronika oddziału służby zdrowia l AWP, zarządu punktu ewaku
acyjnego nr l i l punktu rozdzielczego armii. 

!;O& Kronika l Kołobrzeskiego Baonu Samochodowego. 

809 Protokóły zniszczenia r:nap i · dokumentów, protokóły kontroli kan
celarii wojskowych, rozkazy pokontrolne. 

810 Rozkazy i zarządzenia wyższych dowództw i armii w sprawach 
organizacyjnych, personalnych i dyscyplinarnych. 

811 Rozkazy i instrukcje Naczelnego Dowództwa WP w sprawach or
ganizacyjnych i personalnych. 

3] 2 Rozkazy kwatermistrzostwa armii w sprawach organizacyjnych, 
dyscyplinarnych i gospodarczych. 

813 Korespondencja z Naczelnym Dowództwem WP w sprawach zao
patrzenia. Instrukcje, zarządzenia i sprawozdania w tej sprawie. 

814 Zarządzenia l Frontu Białoruskiego w sprawach kwatermistrzow
skich 

fll5 Zarządzenia kwatermistrzostwa armii w sprawach pracy kwater
mistrzowskiej . 

816 Zarządzenia dowództwa l AWP w sprawie nadsyłania wykazów 
obiektów przemysłowych na terenach zajętych przez wojsko. 

81 7 Rozkazy, meldunki w sprawie demobilizacji. 

818 Plany i schematy obrony kwatermistrzostwa l A WP, meldunki 
bojowe. 

819 Plany pracy kwatermistrzostwa l A WP, plany przeglądów jedno~ 
stek, wytyczne do planów· pracy, korespondencja. 

1:.:20 Plany leczniczo-ewakuacyjnego, żywnościowego materiałowego 
zabezpieczenia działań bojowych. 

821 Meldunki dyslokacyjne jednostek tyłowych. 

"8.22 Meldunki o 'rypadkach nadzwyczajnych z podległych jednostek. 

823 Tygodniowe sprawozdania o stanie zaopatrzenl.a. 

- roo-

Daty Ilość ., 
Uwagi kart 

29.08. - 27 
31.12.1944 

1.07.1944 lO 

6.07. - 46 
8.12.1944 
1.12.1944 141 

14.05.1945 
15.07.1944 282 
18.01.1945 

03.1944 289 
06.1945 

7.04.1 944 247 
26.07.Hl45 
10.04.1944 78 
21.05.1945 
17.07.1944 79 

1.07.1945 
06.1943 81 

1.06.1945 
8.04.1944 68 
8.05.1945 

08.1943 125 
06.1945 

27.04.1944 81 
30.06.1945 
1.02.1944 83 
9.05.1945 

11.02. - 224 
31.12.1944 
22.01. - 84 

7.09.1945 
1.01. - 17 

15.09.1945 
1.01. - 191 

15.09.1945 
28.02. - 37 
11..09.1945 

1.01. - 20 
27.04.1945 

1.01. - 185 
17.09.1945 
31.03. - 8 

2.04.1945 
27.07. - 54 
15.09.1945 

1.01. - 53 
10.05.1945 
16.01. - 95 
29.09.1945 

1.01. - 31 
5.05.1945 
1.01. - 165 

15.09.1945 
1.01. - 167 

17.09.1945 
1.01. - 131 

24.06.1945 
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824 Sprawozdania o zmianach w formowaniach jednostek, o gotowości 
bojowej jednostek sanitarnych. 

P-25 Wytyczne w sprawie opracowywania materiałów d·o historii armii , 
sprawozdania o stanie bojowym l Korpusu PSZ w ZSRR i l A WP 
oraz krótki zarys historyczny kwatermistrzostwa armii. 

826 Sprawozdanie z operacji od Wisły do m. Bałtyckiego. Referaty 
z dziedziny doświadczeń wojennych jednostek tyłowych wysłane 

do l Frontu Białoruskiego i kwatermistrzostwa l A WP. 
82'i Sprawozdanie z operacji od Od1·y do Łaby . Referaty z dziedziny 

doświadczeń bojowych jednostek tyłowych wysyłane do l Frontu 
Białoruskiego i kwatermistrzostwa l A WP. 

828 Korespondencja ze Sztabem l Frontu Białoruskiego w sprawach 
zaopatrzenia. 

?.28 Korespondencja w sprawach jeńców wojennych. 

};3C Korespondencja w sprawach dyscyplinarnych komendantów m. 
Zlotów i Kamno z kwatermistrzostwem Armii. 

f;31 Pisma wyznaczające oficerów odpowiedzialnych za racjonalizacj ę 

i wynalazczość. 
f32 Protokóły kontroli jednostek l A WP pod względem warunków 

bytowych i zaopatrzenia. 
883 Dzienniki personalne, wyciągi z rozkazów personalnych, wykazy 

oficerów, rozkazy i instrukcje w sprawach personalnych. 
834 Tabele kryptonimów. 

S35 Protokóły zniszczenia dokumentów i map. 

Oddzial komunikacji 

H36 Rozkazy dowództwa arl;Ilii w sprawach komunikacyjnych , organi
zacyjnych i dyscyplinarnych, meldunki i sprawozdania. 

1337 Rozkazy dowództwa i kwatermis trzostwa armii w spravvach or
ganizacyjnych, personalnych i gospodarczych. 

838 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP, dowództwa i kwatermistrzo
stwa l A WP w sprawach personalnych .i gospodarczych, plany 
i szkice odcinków i węzłów kolejowych. 

839 Rozkazy personalne, wyroki sądowe, protokóły kontroli kancelarii. 

840 Sprawozdania z przewozów, zapotrzebowania na wagony. 

84.1 Szkice węzłów kolejowych, korespondencja w sprawie budowy na
wierzchni kolejowej . . 

842 Wykazy oficerów, korespondencja . w sprawach odznaczeniowych 
i dyscyplinarnych. 

Wydzial sarnochodowy 

843 Rozkazy i instrukcje w sprawach szkolenia bojowego, plany szko
lenia. 

844 Sprawozdania o organizacji i toku pracy wydziału samochodowego. 

845 Rozkazy i instrukcje l Frontu Białoruskiego w sprawach służby 
samochodowej. 

846 Rozkazy dowództwa armii w sprawach organizacyjnych, meldunki 
o nadzwyczajnych wypadkach, korespondencja w sprawach dyscy
plinarnych. 
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Daty 

1.01. 
15.09.1945 
22.01. -
11.07.1945 

14.01. -
18.03.1945 

16.04. -
5.05.1945 

1.01. -
9.06.1945 
1.01. -
5.06.1945 
4.04.-

24.07.1945 
g 

10.08.1945 
1.01. -
2.08.1945 
1.01. -

15.09.1945 
26.01. -
29.08.1945 

1.01. -
18.09.1945 

1.01. -
17.09.1945 
1.01. -

17.09.1945 
1.01. -
1.09.1945 

1.01. -
17.09.1945 

1.01. -
17.09.1945 

1.01. -
17.09.1945 

1.01. -
17.09.1945 

22.11.1944 
4.09.1945 
1.01. -

31.07.1944 
1.01. -

21.06.1945 
1.01. -

17.03.1945 

Ilość 
kart 

269 

27 

287 

220 

61 

6 

17 

2 

147 

94 

5 

210 

63 

252 

192 

58 

142 

46 

95 

66 

19 

21 

43 

l Uwagi 
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847 

848 

849 

Rozkazy i zarządzenia w sprawach samochodowych, plimy pracy, 
sprawozdania, protokóły zniszczenia dokumentów. 
Meldunki o pracy kolumn samochodowych, charakterystyki kie
rowców. 
Sprawozdania z pracy jednostek samochodowych, meldunki o ilo
ści i stanie samochodów, zapotrzebowania. 

Wydział materiałów pędnych smarów 

850 Doświadczenia wojny. 

851 Spis teczek akt tajnych ściśle tajnych za 1945 r. 

Oddział slużby zdrowia 

20.03.-
29.05.1945 
1.01. -
6.08.1945 

11.05. -
26.09.1945 

2.01. -
14.05.1945 
1.01. -

31.12.1945 

280 

124 

400 

14 

8 

852 Rozkazy kwatermistrzostwa i szeta służby zdrowia l Frontu Bia- 28.05. 190 
łoruskiego, korespondencja. 15.11.1944 

853 Rozkazy i zarządzenia l armii WP w sprawach organizacyjnych, 27.03. - 2,91 
dyscyplinarnych i gospodarczych. . f5.12.1944 

854. Rozkazy oddziału służby zdrowia i kwatermistrzostwa l armii. WP. 14.06. - 97 
24.12.1944 

855 Rozkazy i zarządzenia dowódcy l Armii Polskiej w ZSRR i Na- 1944-1945 152 
czelnego Dowódcy WP. 

856 Zarządzenia, wytyczne i korespondencja w sprawach sanitarnych. 12.02. -
4.12.1944 

857 Rozkazy, zarządzenia i korespondencja z dowództwem armii 7.05. - 429 
w sprawach sanitarnych. 26 . .12.1944 

858 Rozkazy i zarządzenia personalne, wyciągi z rozkazów dotyczą- 18.04. - 49 
cych oficerów służby zdrowia. 27.12.1944 

85-9 Rozkazy personalne l armii WP. 29.09. - 177 
17.12.1944 

860 Rozkazy i zarządzenia kwatermistrzostwa armii w sprawach sa- 16.05. - 361 
nitarnych. 26.12.1944 

BiH Rozkazy, instrukcje, zarządzenia, meldunki i sprawozdania gine- 5.06. - 76 
. kologa armii. 26.12.1944 

862 Zarządzenia, sprawozdania, meldunki i korespondencja toksykolo- 28.05. - 40 
ga armii. 9.10.1944 

863 Zarządzenia, meldunki i sprawozdania w sprawach leczniczych. 20.05. - 107 
18.12.1944 

864 Instrukcje i wskazówki lecznicze internisty armii. 14.05. - 13 
27.11.1944 

865 Zarządzenia i koręspondencja w sprawach pers<?nalnych. 22.04. - 46 
27.12.1944 

866 Zarządzenia i korespondencja w sprawie łaźni i pralni podległych 22.05 . .:_ 59 
służbie zdrowia armii. 8.12.1944 

. 86'7 Plany pracy wydziału służby zdrowia armii. 17.05. - 50 
9.12.1944 

863 Plany leczniczo-ewakuacyjne wydziału służby zdrowia armii. 20.05. - 317 
17.12.1944 

f169 Schematy rozlokowania szpitaii podległych służbie zdrowia armii. 8.09. - 27 
21.10.1944 

870 Protokóły przejęcia szpitali przez służbę zdrowia armiL 26.05. - 79 
30.06.1944 

871 Sprawozdania statystyczne wydziału służby zdrowia armii. 3.05. - 329 
31.12.1944 

872 Sprawozdania o epidemicznym zwiadzie w jednostkach armii, ko- 14.05. - 152 
respondencja: 29.12.1944 

102-
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1:!73 Sprawozdania statystyczne i opisowe wydziału służby zdrowia 
armii. 

874 Sprawozdania o ilości chorych i rannych w szpitalach armii. 

·875 Sprawozdania statystyczne i opisowe jednostek sanitarnych armii. 

876 Sprawozdania sanitarno-epidemicznej grupy armii. 

377 Meldunki o dyslokacji jednostek służby zdrowia armii. 

878 Meldunki dzienne, statystyczne wydziału służby zdrowia armii. 

878 Meldunki korespondencja głównego chirurga armii. 

R80 Meldunki sprawozd(łnia toksykologa armii. 

881 Meldunki o stratach bezpowrotnych. 

882 Korespondencja w sprawie zaopatrzenia w medykamenty sprzęt 
medyczny. 

883 Korespondencja eksperta sądowo-medycznego armii. 

884 Korespondencja w sprawach personalnych dotyczących służby zdro
wia l armii WP. 

P.85 Imienne wykazy oficerów szpitali i jednostek armii. 

885 Imienne spisy pracowników szpitali i jednostek armii. 

ll87 Wnioski korespondencja w sprawach odznaczeniowych. 

888 Wnioski korespondencja w sprawach awansów. 

88:) Wnioski i wykazy awansowe podoficerów i szeregowców służby 
zdrowia l armii WP. 

890 Wykazy odznaczonych odznakami przodownika służby sanitarnej. 

891 Rozkazy l Frontu Białoruskiego, korespondencja w sprawach sa
nitarnych. 

892 Rozkazy NDWP okolicznościowe, organizacyjne i personalne, kore
spondencja w sprawach sanitarnych. 

893 Rozkazy i zarządzenia wyższych dowództw w sprawach organiza
cyjnych, personalnych, dyscyplinarnych i gospodarczych, korespon
dencja. 

l.lfl4 Rozkazy i zarządzenia l A WP w sprawach organizacyjnych, dyscy
plinarnych i gospodarczych. 

fl95 Rozkazy szefa służby zdrowia l armii WP. 

896 Rozkazy szefa służby zdrowia WP, korespond~ncja. 

f!97 Rozkazy kwatermistrzostwa armii, korespondencja. 

893 Rozkazy, zarządzenia, sprawozdania i meldunki toksykologa. ar-
mi i. 

399 Zarządzenia w sprawach sanitarnych. 

Daty 

31.07. -
26.09.1944 
19.05. -
22.10.1944 
5-

19.10.1944 
8.08. -

28.12.1944 
12.05. -
26.12.1944 

8.04.-
8.05.1944 
1.06. -
3.12.1944 
3.06.-

16.11.1944 
15.08. -
16.12.1944 
18.05. -
26.12.1944 
23.05. -
16.06.1944 
20.05. -
24.12.1944 
19.05. -
20.12.1944 
20.05.-
15.12.1944 
22.0.8.-
16.11.1944 
18.08. -
31.12.1944 

1944 

15.07. -
18.12.1944 
1.01. -

20.06.1945 
8.01. -

12.09.1945 
3.01. -

16.07.1945 

13.01. -
15.09.1945 
14.01. -

9.09.1945 
9.02.-

18.08.1945 
2.01.-

11.07.1945 

5.01.-
2.07.1945 

13.03. -
16.09.1945 

900 Zarządzenia, meldunki i sprawozdania wenerologa armii. 2.01. -
15.09.1945 

sprzętu medycz- 5.01. -
27.08.1945 

901 Zarządzenia korespondencja dotycząca leków 
n ego. 

- 1{)3-

Ilość 
kart 

41 

396 

246 

55 

298 

92 

17 

93 

79 

82 

8 

631 

176 

37 

121 

152 

37 

27 

119 

925 

141 

199 

78 

139 

298 

141 

9 

407 

135 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ Daty ilość 

kart 

902 Plany pracy wydziału służby zdrowia ar mii. 5.01. - 42 
20.07.1945 

903 Sprawozdania miesięczne jednostek sanitarnych armii. 8.01. - 399 
1.09.1945 

904 Dekadowe sprawozdania o epidemicznym zwiadzie w jednostkach 5.01. - 722 
armii. 

905 Sprawozdania statystyczne rezultatów profilaktycznych przeglą
dów jednostek przez internistę armii. 

906 Sprawozdania dekadowe, meldunki dzienne zastępcy szefa służby 
zdrowia do spraw pol-wych. 

907 Sprawozdania sta tystyczne opisowe wydziału służby zdrowia 
armii. 

908 Sprawozdania statystyczne dzienne raporty dyslokacyjne szpi-
tali armii. 

909 Sprawozdania o sanitarno-epidemiologicznym stanie jednostek ar
mii, korespondencja. 

910 Meldunki korespondencja głównego chirurga armii. 

~11 Meldunki o dyslokacji jednostek podległych służbie zdrowia ar
mii. 

912 Meldunki statystyczne wydziału, kroniki jednostek, koresponden
cja w sprawach sanitarnych i dyscyplinarnych. _ 

913 Meldunki i sprawozdania przeglądów ginekologicznych kobiet ar
mii. 

914 Imienne spisy oficerów jednostek sanitarnych armii. 

915 Spisy i korespondencja w sprawie obcokrajowców przebywających 
na leczeniu w szpit alach l A WP. 

91 6 Wykazy strat bezpowrotnych. 

917 Korespondencja w sprawie ewakuacji chorych i rannych żołnie
rzy armii. 

918 Korespondencja w sprawach personalnych, wykazy oficerów służ
by zdrowia l armii WP. 

!l l 9 Kroniki jednostek sanitarnych, korespondencja w sprawach sani
tarnych z dowództwem armii. 

919a Sprawozdania o · stanie zdrowotnym koni w jednostkach armii. 

920 

~21 

922 

923 

Oddzial weterynaryjny 

Rozkazy, zarządzenia w sprawach organizacyjnych, weterynaryj
nych i personalnych, spisy imienne podoficerów szeregowców, 
korespondencja w sprawach wetęrynaryjnych. 
Książka rozkazów dziennych. 

Książka rozkazów dziennych. 

Sprawozdania i meldunki w sprawach weterynaryjnych jednostek 
armii. 

Oddzial finansowy 

924 Rozkazy wyższych dowództw w sprawach organizacyjnych, perso
·nalnych, dyscyplinarnych i gospodarczych, rozkazy dzienne i wy
ciągi z rozkazów armii. 

925 Instrukcje w sprawach finansowych organów finansowych Armii 
Radzieckiej i l Frąntu Białoruskiego . 
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17.09.1945 
5.01. -

18.09.1945 
16.02. -
31.07.1945 
31.03. -
20.06.1945 
3.05. -

31.12.1945 
4.01. -

28.08.1945 
8.01. -

15.03.1945 
8.01. -
6.08.1945 
1.01. -

18.07.1945 
4.01. -

12.09.1945 
8.01. -

17.05.1945 
25.03. -

5.06.1945 
9.02.-

27.04.1945 
12.01. -
16.08.1945 

9.01. -
17.09.1945 
15.06. -
25.08.1945 

1.11.1943 
30.11.1944 

10.08.-
31.12.1944 

12.05. -
5.11.1944 

14.11.1944 
4.11.1946 
1.09. -

27.12.1944 

1.01. -
29.12.1944 

1.01. -
31.12.1944 

234 

173 

555 

610 

276 

24 

351 

650 

321 

268 

85 

66 

401 

1130 

420 

367 

200 

50 

99 

227 

407 

60 

Uwagi 



s~gna-1 
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tf26 Materiały pokontrolne komisji finansowej l A WP. Koresponden
cja w sprawach finansowych. 

927 Korespondencja w sprawach finansowych. 

928 Korespondencja w sprawach personalnych. 

Daty 

1.01. -
31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 

Ilość 
kart 

29 

116 

89 

929 Korespondencja w sprawach personalnych kontroli finansowych. 1.01. - 158 
31.12.1944 

930 Sprawozdania finansowe oddziału. 16.10. - 12 

931 Etaty. 

932 Efaty. 

933 Księga ewidencji pr zeprowadzonych kontroli finansowych w jed
nostkach armii. 

934 Księga ewidencji przeprowadzonych · r ewizji finansowych w jed
nostkach armii. 

935 Wykazy oficerów służby finansowej armii. 

936 Opis ściśle tajnych i tajnych spraw. 

9il7 Rozkazy dowództwa l A WP w sprawach organizacyjnych perso
nalnych. 

'938 Korespondencja w sprawach finansowych , plany pracy. 

93!). Korespondencja w sprawach personalnych. 

·940 Rozkazy organizacyjne, etaty. 

941 Akta inspekcji finansowej. 

·942 Zarządzenia i instrukcje w sprawach finansowych, korespondencja 
w sprawach personalnych, wyciągi z rozkazów organizacyjnych. 

'943 I(orespondencja działu finansowego. 

944 Opis ściśle tajnych i tajnych spraw. 

Oddzial strat bezpowrotnych podoficerów . i żol'liierzy 

·945 Ewidencja zwłok poległych bohaterów I armii WP pogrzebanych 
na cmentarzu w Siekierkach niOdrą i w Szczecinie. 

!146 Plany i szkice położenia cmentarza I armii WP w Siekierkach 
n/Odrą. 

Wojskowa prokuratura l AWP 

'947 Rozkazy l Frontu Białoruskiego w sprawach organizacyjnych, ope
racyjnych, wyszkoleniowych i dyscyplinarnych. 

1!48 Rozkazy Dowództwa l F rontu Białoruskiego w sprawach organi
zacyjnych i · okolicznościowe . 

949 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP w sprawach organizacyjnych, 
personalnych, dyscyplinarnych i gospodarczych. 

950 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP personalne, specjalne, nomi
nacyjne, oficerskie. 

951 Rozkazy i zarządzenia NDWP i Naczelnej Prokuratury Wojsko
wej . Sprawozdania z działalności prokuratur wojskowych. 

14 - Inwentarz akt -105-

7.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
21.03. -
31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
·1.01. -
31.11.1944 
1.01. -

13.12.1945 
1.01. -
3.12.1945 
1.01. -

11.09.1945 
15.04. -
15.12.1945 
1.01. -
8.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

15.03 .. 1945 
1.01. -

31.12.1945 

1945 

1945 

8.06. -
30.08.1944 
1.10.1944 
1.03.1945 
9;07. -
4.09.1944 
1.09. -

31.12.1944 
13.09. -
31.12.1944 

400 

51 

103 

8 

33 

6 

500 

369 

74 

114 

453 

68 

41 

4 

36 

14 

75 

20 

7 

110 

262 

l Uwagi 

j. rosyjski 

j. rosyjski 



Sygna-~ 
tura 

952 . 

953 

954. 

955 

956 

957 

958 

959 

960 

961 

TYTUŁ, TREśC 

-Odpisy i . wyciągi z rozkazów organizacyjnych i personalnych do
wództwa l Korpusu PSZ i l armii WP. 
Rozkazy dowództwa l Korpusu PSZ i l . A WP . w sprawach opera
cyjnych, organizacyjnych, szkoleniowych, personalnych i dyscy
plinarnych. 
Rozkazy organizacyjne, · operacyjne i specjalne l Korpusu PSZ 
i l AWP.: 
Rozkazy specjalne dowództwa l Korpusu PSZ i l A WP. 

Rozkazy i dzienniki personalne dowództwa l Korpusu PSZ i l A WP, 
etaty prokuratury. 
Rozkazy i zarządzenia sztabu armii w sprawach organizacyjnych, 
wyszkoleniowych i personalnych. 
Rozkazy dowództwa l A WP w sprawach personalnych i dyscypli
narnych redagowane przez prokuraturę armii. 
Rozkazy dowództwa l A WP w sprawach organizacyjnych. Rozkazy 
specjalne. 
Rozkazy i zarządzenia Naczelnego Prokuratora WP oraz korespon
dencja w sprawach organizacyjnych. 
Rozkazy, zarządzenia i okólniki prokuratora l A WP. 

962 Zarządzenia Prokuratury armii. Okólniki Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej. 

963 Zarządzenia i korespondencja w sprawach personalnych i dyscy
plinarnych. 

964 Zarządzenia prokuratora armii, wykazy dezerterów. 

965 Księga rozkazów dziennych. 

966 Księga rozkazów dziennych. 

967 Programy szkolenia w ojskowego pracowników prokuratury, kore
spondencJa. 

968 Sprawozdanie z działalności prokuratury wojskowej l Polskiej 
Armii w ZSRR. . 

969 Sprawozdania z czynności prokuratury wojskowej a-rmii. 

970 Sprawozdania statystyczne w dziedzinie nadzoru sądowego, nad
zoru .nad dochodzeniem i śledztwem . Analiza i wnioski w sprawie 
wypadków dezerecji w jednostkach. 

97l Sprawozdania statystyczne z dochodzeń, śledztwa nadzoru sądo
wego o ilości skazanych. 

gn Sprawoz<;Iania z do~onanych kontroli jednostek w trybie nadzoru 
prokuratorskiego. 

973 Miesięc2;ne sprawozdania statystyczne. z pracy wojsk9wej proku-
ratury l -DP. · · 

974 Sprawozdania statystyczne z pracy wojskowej prokuratury 2 DP. 

975 · Sprawozdania statystyczne z pracy wojskowej prokuratury 3 DP. 

976 Sprawozdania z działalności wojskowej prokuratury 4 DP. 

977 Sprawozdania z czynności prokuratury wojskowej l korpusu pan
cernego. 

fl78 Spra.wozdania prokuratury garnizonu Lublin. 

979 · Meldunki i raporty z pracy. wojskowej prokuratury 2 DP. 

980 Meldunki ·i raporty z pracy wojskowej prokuratury 3 DP. 
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Daty 

20.09.1943 
3.09.1944 

28.11.1943 
3.06.1944 

16.01. -
30.05.1944 
10.03. -
15.09:1944 
11.03. -
11.09.1944 
31.05. -
13.09.1944 

8.06. '---
17.08.1944 
12.09. -
29 .. 12.1944 
30.08. -

9.09.1944 
11.02. -
1Q.09.1944 
1.09.1944 

25.06.1945 
7.09. -

31.12.1944 
22.11. -
31.12.1944 
7.02. -

14.06.1944 
18.06. -
27_11.1944 

1.04. -
13.09.1944 
- 1.03. -
31.08.1944 
1.10._1944 
8.01.1945 
1.03. -

30.09.1944 

. 1.08. -
31.12.1944 
1.10. -

'31.12.1944 
1.11.1943 

30.08.1944 
1.01. -

30.09.1944 
1.02. -

11.09.1944 
26.04. -

8.09.1944 
21.07. -
30.09.1944 

8.07. -
6.09.1944 

15.02.- . 
30.08.1944 
2.01. -:--

14.09.1944 

Ilość 
kart 

30 

120 

45 

22 

17 

116 

18 

111 

8 

73 

44 

3.04 

206 

13 

30 

65 

66 

39 

23 

43 

179 

89 

47 

67 

61 

8 

24 

65 

95 
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881 - Raporty z rewizji pracy prokuratur: l DP, 2 DP i 3 DP. 

982 Raporty z rewizji prac prokuratur w samodzielnych jednostkach, 
meldunki z kontroli jednostek. 

985 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

984 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

885 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

98'6 Regulamin i wykazy stanu osobowego kompanii karnej, korespon
dencja w sprawach karnych. 

987 Korespondencja w sprawach karnych z Prokuraturą l DP. Spra
wozdania piechoty. 

988 Korespondencja w sprawach karnych z Prokuraturą 2 DP. Spra
wozdania. 

989 Rorespondencja w sprawach karnych z Prokuraturą 3 DP. Spra
wozdania. 

990 Korespondencja w sprawach karnych z Prokuraturą 4 DP. Spra
wozdania. 

99.1 Korespondencja w sprawach karnych z Prokuraturą 4 DP. 

992 Korespondencja w sprawach karnych z Prokuraturą 5 DP. 

993 Korespondencja w sprawach karnych z Prokuraturą 6 DP. Spra
wozdania i plany pracy. 

994 Korespondencja w sprawach karnych z prokuraturami Głównego 
Sztabu Formowa'nia, garnizonem Żytomierz i 6 DP. 

995 Korespondencja w sprawach karnych z l zpp. 

996 Korespondencja z prokuraturą garnizonu Lublin w sprawach kar
nych. 

997 Korespondencja w sprawach organizacyjnych i karnych z do
wództw:em armii i jednostkami. 

998 Korespondencja z jednostkami w sprawach karnych. 

999 Korespondencja z jednostkami arm~i w sprawach· karnych i dy
scyplinarnych. 

1000 Korespondencja z po~ległymi jednostkami w sprawach karnych. 

1001 Korespondencja w sprawach karnych, organizacyjnych i personal
nych z dowództwem l armii WP i podrzędnymi prokuraturami. 

1002 Spis pracowników prokuratury armii. Korespondencja w sprawach 
gospodarczych. 

1003 Korespondencja w sprawach personalnych i dyscyplinarnych. 

1004 Korespondencja wchodząca w sprawach karnych i personalnych. 

1005 Korespondencja w sprawle lustracji podległych prokuratur. 
1006 

1007 

1008 

1009 

1010 

Korespondencja w sprawach kontroli jednostek. 

Postanowienia i meldunki o wszczęciu i zakończeniu śledztwa przez 
podległe prokuratury. 

Postanowienia o wszczęciu postępowania karnego w 4 DP. Akty 
oskarżenia. 

Postanowienia o umorzeniu dochodzeń. 

Postanowienia kończące postępowanie karne. 
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Daty 

1.03. -
31.05.1944 

._ 25.04. -
8.08.1944 

. 11.03.1943 
27.06.1946 
1.05. -

13.09.1944 
19.09. -
31.12.1944 

1.04. ----' 
09.1944 

13.09. -
31.12.1944 
17.09. -
31.12.1944 
16.09. -
31.12.1944 
17.09. -
31.12.1944 

1.06. -
30.09.1944 

7 
24.08.1944 
l 

31.08.1944 
19.07. -

7.08.1944 
1.03. -

31.05.1944 
3'1.06. -
21.08.1944 
12.10.1943 
13.09.1944 
1.02. -

30.09.1944 
15.04. -
22.06.1944. 
23.06.-
24.09.1944 
28.08.- . 
14.09.1944 

1.09. -
31.12.1944 
12.09·. -
21.11.1944 
20.09.1944 
15.01.1945 
12.12.1944 

13.12.1944 
22.06.1945 

13.03. -
2.09.1944 

1.05. -
31.08.1944 

1.03. -
30.09.1944 

14.12.1944 
30.06.1945 

Ilość · 1 kart Uwagi 

33 

78 

143 

146 

182 

47 . 

146 

125 

199 

178 

25 

3 

4 

19 

15 

10 

129 

119 

202 

227 

106 

41 

314 

7 

2 
5 

93 

95 

81 ' 

415 
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1011 Protesty prokuratora przeciwko postanowieniom wyrokom sądu 
wojskowego. 

1012 Rejestr spraw w postępowaniu śledczym. 

1013 Rejestr spraw -śledczych armii. 

1014 Rejestr spraw w których śledztwa nie wszczynano. 

1015 Spisy dezerterów. 

1.016 Akta Oficerskiego Sądu Honorowego w sprawie por. Marosa 
z 3 zpp. 

l OJ 7 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP w sprawach organizacyjnych 
i gospodarczych. 

l1J1 & Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP specjalne, sanitarne, perso
nalne i oficerskie. 

1019 Rozkazy, zarządzenia i okólniki Naczelnego Dowództwa WP nor
mujące pracę prokuratur. Miesięczne sprawozdania z działalności 

pr okuratur wojskowych. 
1020 Rozkazy dowództwa armii w sprawach sanitarnych, gospodarczych, 

finansowych i dyscyplinarnych. 
1021 Rozkazy dowództwa armii w sprawach operacyjnych, szkolenio

wych, organizacyjnych, administ racyjnych i sanitarnych. 
1022 Rozkazy personalne. Zarządzenia w sprawach karnych. 

f02J Rozkazy i korespondencja w sprawach personalnych. 

J 024 Rozkazy dzienne prokuratury l armii WP. 

1025 Postanowienia i wyroki Najwyższego Sądu Wojskowego, rozkazy 
specjalne. 

1026 Postanowienia Prokuratury l armii WP. 

l 027 Okólniki wydziału sądownictwa wojskowego. 

1028 

1029 

1030 

1031 

1032 

1033 

1034 

1035 

1036 

1037 

1038 

Okólniki, instrukcje, sprawozdania prokuratur wojskowych. 

Plany czynności prokuratur wojskowych l A WP w dziedzinie 
ogólnej kontroli. Analiza praktyki dyscyplinarnej w jednostkach 
i pododdziałach l A WP. · Sprawozdania. 

Plany czynności wojskowych prokuratur armii w dziedzinie ogól
nej kontroli i zapobiegania przestępczości. 
Sprawozdania statystyczne Prokuratury Wojskowej l armii WP. 

Miesięczne sprawozdania statystyczne Wojskowej Prokuratury 
l armii WP. 

Opisowe sprawozdania prokuratury wojskowej l . A WP. 

Sprawozdania miesięczne opisowe z czynności prokuratur woj
skowych l A WP. 
Sprawozdania dekadowe 
l DP. 
Sprawozdania dekadowe 
2 DP. 

miesięczne prokuratury wojskowej 

miesięczne pr okuratury wojskowej 

Sprawozdania miesięczne z działalności prokuratury wojskowej 
2 DP. 

Sprawozdania miesięczne wojskowej prokuratury · 3 DP. 
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Daty 

15.12.1944 
29.05.1945 

1.04. -
31.12.1944 
20.09. -
29.11.1944 

9.09.1943 
3.07.1944 
1.10.1944 
1.03.1945 
1.10.1944 

31.01.1945 

2.01. -
26.06.1945 
15.06. -
31.12.1945 

1.07. -
31.12.1945 

1.01. -
27.06.1945 
28.06. -
15.12.1945 

23.03.-
23.06.1945 

1.07. -
31.12.1945 
15.06. -
27.07.1945 

2.01. -
1.07.1945 

13.06. -
31.12.1945 
13.04. -
31.12.1945 
2.01. / -

28.06.1945 
2.01. -
4.07.1945 

23.07. -
31.12.1945 

2.01. -
1.07.1945 
1.07. -

31.12.1945 

1.01. -
31.06.1945 
1.07. -

30.12.1945 

2.01. -
21.05.1945 
2.01. -
1.07.1945 
1.07. -

31.12.1945 

2.01. -
1.07.1945 

Ilość 
kart 

43 

.78 

14 

10 

80 

36 

75 

214 

793 

214 

554 

34 

361 

21 

332 

69 

13 

335 

36 

lO 

34 

24 

43 

59 

345 

157 

105 

127 

l Uwagi 
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tura TYTUL, TRr~ŚĆ 

1039 Wyroki sądów polowych, meldunki o dezercji, meldunk~ sprawo
zdawcze, wykazy statystyczne prokuratury wojskowej 4 DP. 

.tQ40 Sprawozdania z działalności prokuratury wojskowej 6 DP. 

~041 Meldunki i sprawozdania Wojs_kowej Prokuratury 6 DP. 

!042 Spr~wozdania miesięczne Wojskowej Prokuratury 6 DP. 

1043 Miesięczne sprawozdania Wojskowej Prokuratury 10 DP. 

1044 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

1045 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

1046 Korespondencja w sprawach karnych z podległymi prokuraturami 
i jednostkami. 

Daty 

2.01.-
7.07.1945 

2.01.-
30.06.1945 
29.04. -
15.12.1945 
23.07. -
31.12.1945 
20.08.-
30.12.1945 

2.01. -
3.07.1945 

26.07.-
17.12.1945 
2.01. -
7.07.1945 

Ilość 
kart 

98 

146 

326 

499 

170 

lO 

556 

1047 Korespondencja w sprawach karnych, personalnych, gospodarczych, 26.06. - 231 
administracyjnych. 31.12.1945 

1048 Korespondencja w sprawach karnych z prokuraturą l DP. 1.07. - 566 
31.12.1945 

1 04!1 Korespondencja w sprawach karnych. 1.07. - 694 
31.i2.1945 

1050 Korespondencja w sprawach karnych. Wykazy w1ęzmow skaza- 14.07. - 271 
nych wyrokami sądów wojskowych, raporty o przestępstwach żol- 31.12.1945 
nierzy. 

1051 Korespondencja w sprawach karnych. 

1052 Korespondencja w sprawach personalnych. 

1053 Korespondencja w sprawach gospodarczych. 

1054 Korespondencja w sprawach gospodarczych. 

l 055 Spisy dezerterów. 

J 05() Protest przeciwko wyrokowi sądu wojskowego l armii WP w spra
wie szer. Stolarskiego Antoniego. 

15.08. -
31.12.1945 

1.01. -
29.06.1945 

1.01. -
5.06.1945 
1.07. -

31.12.1945 
18.02. -
11.04.1945 
17.08.1945 

INWENTARZ AKT DOWODZTWA 2 ARMII WOJSKA FOLSKIEGO 

Zespól nr 5 

72 

326 

39 

94 

14 

l 

l Uwagi_ 

Dowództwo 2 armii Wojska Folskiego sformo

wane na podstawie rozkazu NDWP nr 8 z dnia 

20 sierpnia 1944 r . według etatu nr 02/404,* pod

legało organizacyjnie NDWP, operacyjnie w okre

sie działań bojowych l Frontowi Ukraińskiemu. 

wojsk inżynieryjnych , oddział personalny, zarząd 

tyłów, prokuratura wojskowa oraz sąd wojsko
wy. 

W skład dowództwa wchodziły: sztab, zarząd po

lityczno-wychowawczy, dowództwo artylerii, sztab 

wojsk pancernych i zmptoryzowanych, oddział 

* CA W, Szt. Gl., t. 300, s . 6--29. 

Zespół akt dowództwa jest zespołem złożonym, 

7awierającym po wybrakowaniu 61 teczek - 555 

jednostek archiwalnych. 

Zespól wstępnie uporządkował J. Malczewski, do 

druku przygotowała mgr Z. Hałówna. 
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syg'ha-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

Sztab 

Oddział operacyjny 

l Rozkazy dowództwa 2 A WP w sprawach organizacyjnych, perso
nalnych, szkoleniowych .i dyscyplinarnych. 

2 Rozkazy i zarządzenia oraz meldunki bojowe 5 DP. 

3 Zarządzenia sztabu 2 A WP w sprawach organizacyjnych, szkole
niowych i dyscyplinarnych. 

4 Biuletyny informacyjne, . meldunki o stanie zaopatrzenia jednostek 
armii oraz o stanie szkolenia. 

5 Meldunki operacyjne ,sztabu 2 A WP. 

6 Meld"unki bojowe 5 DP. 

7 Meldunki bojowe 7 DP. 

8 Meldunki bojowe 7 DP. 

9 Sprawozdania z pracy oddziału operacyjnego i służb tyłowych, 
meldunki o pracy zarządu pol-wych. oraz dziennik działań bojo
wych armii. 

10 Rozkazy w sprawach szkolenia, plany i programy szkolenia bo
jowego. 

11 Rozkazy w sprawie szkolenia bojowego oraz sprawozdania z prze
biegu szkolenia. 

12 Plany i programy szkolenia bojowego. 

13 Instrukcje o szkoleniu bojowym, meldunki bojowe, schematy roz
l9kowania jednostek. 

14 Meldunki Szkoły Oficerskiej nr 2 o c·odziennych zajęciach szkoły. 

15 Rozkazy i wyciągi z rozkazów operacyjnych dowództwa armii, skie
rowania na stanowiska, tabele haseł. 

15a Rozkazy szyfrowe dowódcy armii. 

16 Rozkazy operacyjne i meldunki bojowe jednostek armii. 

17 Rozkazy i meldunki bojowe 10 DP. 

18 Rozkazy dzienne Oficers~iej Szkoły Piechoty nr 3. 

19 Plan operacyjny działań 2 A WP. 

20 Plan współdziałania 2 A WP z lotnictwem w operacji" berlińskiej . 

21 Plan .:.... tablica natarcia w9jsk 2 armii WP w kwietniu 1945 r. 

22 Meldunki operacyjne sztabu 2 A WP. 

23 Meldunki operacyjne sztabu 2 A WP, tabele sygnałów porozumie
wawczych, sprawozdania kwatermistrzostwa armii z przebiegu prac 
zaopatrzeni owych . 

. 24 Meldunki operacyjne sztabu wojsk inżynieryjnych 2 A WP. 

25 Meldunki bojowe i operacyjne, plany i sprawozdania ze szkole
nia bojowego oraz mapy ćwiczebne. 

26 Meldunki sytuacyjne Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2. 
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Daty 

4.09. -
11.12.1944 
30.12.1944 

2.04.1945 
19.09. -
31.12.1944 
1.09.1944 
4.04.1945 

15.10. -
31.12.1944 
23.10. -
31.12.1944 
23.10.1944 

4.01.1945 
31.12.1944 

4.04.1945 
24 
31.12.1944 

4.12.1944 
2.01.1945 
4 

30.12.1944 
. 30.10. _:._ . 

4.12.1944 
4.09. -

31.10.1944 
24.09. -
31.12.1944 . 
15.03. -
10.04.1945 
27.04.-
10.05.1945 
10.04. -
28.05.1945 
22.02. -
10.05.1945 
10.02. -
30.03.1945 

l 
30.04.1945 

l 
30.04.1945 

1945 

1.01. -
17.05.1945 
8.01. -
2.07.i945 

4.04. -
8.05.1945 

24.06. ·-
20.10.1945 

2.01. -
10.05.1945 

Ilość 
kart 

138 

208 

42 

259 

89 

80 

74 

217 

36 

121 

100 

206 

220 

63 

218 

24 

194 

156 

22 

14 

lO 

l 

180 

186 

21 

179 

119 

j. uwagi 



Sygna-~ 
tura T Y T "tJ L, T RE Ś Ć 

27 Meldunki operacyjne sztabu wojsk pancernych 2 A WP. 

28 Meldunki bojowe 7 ,DP. 

2& Me'ldunki bojowe 8 DP. 

30 Meldunki i sprawozdania bojowe 10 DP. 

31 Meldunki bojowe, schematy rozmieszczenia jednostek. 

32 Biuletyny informacyjne oddziału wywiadowczego 2 A WP. 

33 Sprawozdanie z działalności artylerii 2 AWPo 

34 Sprawozdanie z bojowej działalności 2 DA w kwietniu 1945 r. 
35 Sprawozdania z działań bojowych 3 pm. o 

36 Sprawozdania z działań bojowych 8 darpo 

37 Sprawozdania z działań bojowych artylerii 10 DP. 

38 Meldunki sztabu artylerii 11 DP w sprawach szkoleniowych. 

39 Sprawozdanie z działań bojowych 9 BAPpanco 

40 Sprawozdanie z działań bojowych 14 BAPpanco 

41 Komu.nikaty sytuacyjne, materiały dotyczące szkolenia bojowego. 

42 Pisma kodowane w sprawach operacyjnych. 

43 Pisma kodowane w sprawach operacyjnych. 

Referat doświadczeń bojowych 

44 Dziennik działań bojowych 2 A WP, grudzień 1944 r. 

45 Dziennik działań bojowych 2 AWP, grudzień 1944 r: 

46 Dziennik działań bojowych 2 A WP, grudzień 1944 r. 

47 Dziennik działań .bojowych 7 DP. 

48 Dziennik działań bojowych 8 DP. 

49 Dziennik działań bojowych 9 DP. 

50 Dziennik działań bojowych armii, styczeń 1945 r. 

51 Dziennik działań bojowych armii, styczeń 1945 r. 

52 Dziennik działań bojowych armii, luty 1945 r. 

53 Dziennik działań bojowych armii, luty 1945 r. 
54 Dziennik działań bojowych armii, luty 1945 r. 

55 Dziennik działań bojowych armii, marzec 1945 r. 
56 Dziennik działań bojowych armii, marzec 1945 r . 
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Daty 

20001. -
19005.1945 
40040-

10.0501945 
270050-
17.0701945 
11.050 -
10007.1945 
4004.-

12.05.1945 
30003. -

4005.1945 
160040-
11.0601945 

06oi945 
l 

3000401945 
10 
30.0401945 

l 
30004.1945 
160040 -
19.07.1945 
15.040 -

1.05.1945 
16 0 
3000401945 

3001. -
5o04ol945 
5.030-

30.0801945 
1.01. -
600601945 

31.1201944 
l 

31.1201944 
l 

31.1201944 
23.08. -
3i.l2.1944 
28.08. -

1.12.1944 
1000901944 
31.12.1945 
l 

. 31.01.19°45 
l 

31.01.1945 
2 

2800201945 
luty 1945 

1.020 -
28002.1945 

03.1945 
l 

30003.1945 

-- 174 

112 

52 

68 

60 

42 

7i 

9 
9 

13 

12 

34 

15 

20 

195 

3 

72 

34 

34 

34 

24 

35 

18 

78 j. rosyjski 

82 

32 

34 
36 

56 
. 56 o 



Sygn~-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

57 Dziennik działań bojowych armii, marzec 1945 r. 

58 Dziennik działań bojowych armii, kwiecień 1945 r . 

59 Dziennik działań bojqwych armii, kwiecień 1945 r. 
60 Dziennik działań bojowych armii, kwiecień-maj 1945 r. 

61 Dziennik działań bojowych 5 DP. 

6:?. Dziennik działań bojowych 5 DP. 

63 Dziennik działań bojowych 5 DP. 

64 Dziennik działań bojowych 5 DP, 

65 Dziennik działań bojowych jednostek 7· DP, sprawozdanie z prze
prowadzonej kontroli szkolenia bojowego. 

66 Dziennik działań bojowych 8 DP. 

67 Dziennik działań bojowych 8 DP. 

68 Dziennik działań bojowych 8 DP. 

69 Dzieim!k działań bojowych 8 DP. 

70 Dziennik działań bojowych 8 DP. 

71 Dziennik działań bojowych 9 DP. 

72 Dziennik działań bojowych 9 DP. 

73 Dziennik działań bojowych 9 DP. 

74 Dziennik działań bojowych artylerii 9 DP. 
75 Dziennik działań bojowych 10 DP. 

76 Dziennik działań bojowych 10 DP. 

77 Dziennik działań bojowych 10 DP. 
78 Dziennik działań bojowych 10 DP. 

79 Dziennik działań bojowych 10 DP. 

80 Dziennik działań bojowych 10 DP. 

81 Opis działań bojowych 98 pułku moździerzy. 

82 Mapy sytuacyjne i sprawozdawcze 2 A WP. 
83 Mapy sprawozdaw~ze z działań bojowych 2 A WP. 

Oddzial zwiadowczy 

'· 

84 Rozkazy NDWP w sprawach personalnych dyscyplinarnych. 

85 Rozkazy oddziału zwiadowczego sztabu 2 A WP. 

86 Rozkazy i zarządzenia Sztabu 2 A WP w sprawach organizacyj
nych, tabele kryptonimów, meldunki o wypadkach nadzwyczaj
nych oraz protokóły kontroli kancelarii. 
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Daty 

l 
31.03.1945 

l ' 

30.04.1945 
1945 

1.04. -
10.05.1945 
l 

3l.Ol.i945 
1.02. -

31.0311945 
l 

30.04.1945 
l 

31.05.1945 
l 

31.01.1945 
l 

31.01.1945 
1-

28.02.1945 
1.04. -

12.05:1945 
1.04. -

12.05.1945 
13 
31.05.1945 
1.01. -

15.02.1945 
1.01. -

15.02.1945 
16.02. -
31.03.1945 

04.1945 
l 

30.04.1945 
15.04. -

2.05.1945 
05.1945 

1 
31.05.1945 

1 

30.06.1945 
1 

30.06.1945 
16 
30.04.1945 

1945 
1.01. -

31.05.1945 

15.09.1944 
3.09.1945 . 

14.09. -
18.12.1944 
5.09.1944 
1.02.1945 

Dość 
kart 

58 

222 

81 
215 

10 

10 

18 

14 

23 

29 

11 

39 

39 

6 

13 

14 

24 

23 
22 

9 

22 
21 

6 

6 

7 

7 
9 

194 

15 

111 

l Uwagi 



:Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC Daty Ilość 

kart 

8'7 Rozkazy dowództwa 2 AWP w sprawach organizacyjnych, ope- 3.11. - 4 
racyjnych, dyscyplinarnych, personalnych oraz rozkazy we- 18.12.1944 
wnętrzne. 

88 Zarządzenia NDWP w sprawach organizacyjnych, personalnych 29.12.1944 39 
i dyscyplinarnych. 1.09.1945 

.89 Zarządzenia i instrukcje 2 A WP w sprawach organizacyjnych 19.09. - 123 
i szkoleniowych. 11.02.1945 

90 Plany i programy szkolenia oficerów oddziału wywiadowczego 30.12.1944 17 
Sztabu 2 A WP. 1.08.1945 

:91 Meldunki o formowaniu i stanie osobowym pododdziałów zwia- 13.09. - 85 
dowczych. 30.12.1944 

·92 Meldunki o nagrodach, pochwałach i karach oficerów, podofice- 20.09. - 12 
rów i szeregowców pododdziałów zwiadowczych 2 A WP. 31.12.1944 

:fl3 Biuletyny informacyjne Sztabu 2 AWP. 1.09.1944 114 
10.05.1945 

94 Korespondencja w sprawach personalnych. 6.09. - 48 
18.12.1944 

95 Rozkazy i zarządzenia l Frontu Ukraińskiego, Sztabu Głównego 2.06. - 54 
WP i Sztabu 2 AWP w sprawach organizacyjnych, personalnych, 27.08.1945 
dyscyplinarnych oraz wykazy haseł. 

'96 Rozkaz o przeprowadzeniu zwiadu wydany przez Zarząd Wojsk 19.04.1945 3 
Chemicznych l Frontu Ukraińskiego. 

97 Rozkazy zwiadowcze oraz plany zwiadu 2 A WP. 10.04. - 46 
10.07.1945 

90 Rozkazy i zarządzenia sztabu 2 A WP w sprawach operacyjnych 10.04. - 9 
i zwiadowczych. 11.07.1945 

99 Rozkazy i zarządzenia sztabu 2 A WP w sprawach organizacyjnych 1.01. - 113 
i personalnych, tabele kryptonimów oraz instrukcje o prowadze- 17.05.1945 
niu kancelarii. 

100 Rozkazy sztabu 2 A WP w sprawach dyscyplinarnych, organiza- 1.01. - 118 
cyjnych oraz rozkazy oficerskie. 12.09.1945 

101 Rozkazy dowództwa 2 A WP w sprawach operacyjnych, organiza- 31.05. - 101 
cyjnych i szkoleniowych. 17.09.1945 

102 Informacje o ugrupowaniach nieprzyjaciela nad Nyssą i okreso- 1.04. - 8 
wy wykaz strat nieprzyjaciela. 11.05.1945 

103 Meldunki i sprawozdania o stanie szkolenia bojowego oddziałów 5.01. - 114 
i pododdziałów zwiadu. 5.09.1945 

104 Meldunki zwiadowcze. 11.04. - 176 
17.05.1945 

105 Meldunki zwiadowcze. 19.04. - 124 
6.05.1945 

106 Sprawozdania miesięczne o przebiegu szkolenia bojowego i uzu- 5.01. - 26 
pełnieniu pododdziałów zwiadowczych jednostek i formacji 2 A WP. 1.09.1945 

107 Sprawozdania i plany zwiadowcze, korespondencja w sprawach 5.01. - 163 
personalnych oraz wnioski awansowe. 14.09.1945 

108 Sprawozdania ze zwiadu wojskowego. 11.04. - 23 
5.05.1945 

109 Sprawozdanie z działalności oddziału wywiadowczego 2 AWP 11.04. - 22 
w okresie od 11 kwietnia do 5 maja 1945 r. 5.05.1945 

110 Sprawozdania z działalności zwiadu wojskowego Sztabu 2 AWP. 10.04. - 49 
Wykazy stanu bojowego oraz liczebnego pododdziałów zwiado- 30.06.1945 
wczych 2 AWP. 

111 Biuletyny informacyjne nieprzyjaciela. i0.04. - 39 
10.05.1945 

112 Biuletyny informacyjne oraz wykazy stanu liczebnego jednostek 11.04. - 102 
2 AWP. 11.05.1945 

113 Dane liczbowe o stanie pododdziałów zwiadowczych jednostek 
2 AWP. 

114 Wykazy i schematy rozmieszczenia organów tyłowych 2 A WP. 

15 - Inwentarz akt -113-

30.04.1945 
14.01. -
25.06.1945 

5 

9 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC 

115 Wykazy odznaczonych. 

116 Wykazy zwiadowców, oddziałów pododdziałów zwiadu 2 AWP. 

117 Protokóły badań szpiegów, jeńców i zbiegów niemieckich. 

118 Protokóły badania jeńców. 

119 Zdjęcia lotnicze z terenów walk 2 A WP. 
120 Dokumenty zdobyte na nieprzyjacielu. 

121 Opisy geograficzne terenu działań wojennych, korespondencja 
rw :sprawach ipersoncrlny·oh !i ,gospodaTczych. 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

Oddział topograficzny 

Rozkazy i zarządzenia NDWP w sprawach 'organizacyjnych i_ per
son_alnych. 
Rozkazy, zarządzenia NDWP w sprawach organizacyjnych, to
pograficznych, dyscyplinarnych, rozkazy oficerskie. 
Rozkazy i zarządzenia NDWP i Sztabu 2 A WP w sprawach or
ganizacyjnych. 
Rozkazy i zarządzenia oddziału w sprawach .topograficznych, ko
respondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych. 
Sprawozdania o stanie map w jednostkach armii wystawiane 
przez oddziały topograficzne l Frontu Ukraińskiego i Nacz.elnego 
Dowództwa WP. 
Dzienniki personalne. 

Zapotrzebowania na mapy. 

Z.apotrzebowania na mapy oraz sprawozdania o stanie tychże. 

Zapotrzebowania na mapy korespondencja w tej sprawie. 

Protokóły zdawania map. 

Korespondencja z władzami cywilnymi w sprawie planów m. 
Poznania, wykazy strat w umundurowaniu, wykazy pracowników 
oddziału. 

133 . Kopie atestatów o stanie map wydanych jednostkom przez od
dział topograficzny armii. 

Oddział wyszkolenia bojowego 

13-l Rozkazy szkoleniowe dowódcy 2 A WP. 

135 Rozkazy dowództwa artylerii 2 A WP i programy szkolenia bo
jowego. 

·136 Rozkazy dowódców rodzajów wojsk i służb oraz programy w spra
wach szkolenia boj owego. 

137 Rozkazy, plany i sprawozdania dotyczące szkolenia bojowego 
7 DP. 

138 Rozkazy szk oleniowe i sprawozdanie ze szkolenia bejowego 8 DP. 

139 

140 

Sprawozdania o stanie szkolenia bojowego w podległych jedno-
~k~h. . 
Plany i programy szkolenia bojowego oraz plany kontroli szko
lenia bojowego w podległych jednostkach. 
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Daty 

19 
21:01.1945 
21.01. -
27.06.1945 
16.01. -
16.05.1945 
2.02. -
5.05.1945 

14.04.1945 
3 

30.04.1945 
fi>.Ol. -
12.09.1945 

27.04.-
26.09.1945 
27.04. -
26 .. 09.1945 
28.04.-
26.09.1945 
27.04. -
26.09.1945 
5.05.-

25.09.1945 

28.04. -
26.09.1945 
27.04.-
26.09.1945 
28.04. -
26.09.1945 
28.04.-
26.09.1945 
28.04. :....... 
26.09.1945 
28.04.-
26.09.1945 

8.05.-
24.09.1945 

14.09. -
31.12.1944 
10.03. -
31.12.1944 
14.09. -
31.12.1944 
4.10. -

31.12.1944 
20.09.-
31.12.1944 
22. 
31.12.1944 
13.06. -
21.09.1945 

Ilość 
kart 

5 

41 

139 

111 

309 

201 

116 

251 

13 

95 

7 

335 

17 

39 

326 

29 

34 

8 

152 

32 

76 

17 

29· 

21 

283· 
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Oddzial uzupelnień 

141 Rozkazy NDWP w sprawach organizacyjnych i personalnych, roz
kazy oficerskie. 

l42 Rozkazy i zarządzenia dowództwa 2 A WP w sprawach operacyj. 
nych, organizacyjnych, szkoleniowych i personalnych. 

f43 Rozkazy i zarządzenia dowództwa 2 armii . w sprawach organiza· 
cyjnych, szkoleniowych i personalnych. 

144 Meldunki o stanie bojowym jednostek armii. 

145 Sprawozdania o stanie i stratach koni w jednostkach, korespon
dencja z tym związana. Wnioski awansowe. 

146 Korespondencja oddziału uzupełnień w sprawach organizacyjnych, 
personalnych, wykazy dyslokacji jednostek 2 A WP oraz wykazy 
numerów poczt polowych. 

147 Meldunki o stanie bojowym jednostek armii. 

148 Meldunki o stanie bojowym jednostek armii. 

149 Meldunki o stanie bojowym jednostek armii. 

150 Meldunki o stanie bojowym jednostek armii. 

151 Meldunki o stanie bojowym i stratach bezpowrotnych jednostek 
armii. 

152 Meldunki o stanie bojowym podległych jednostek. 

153 Meldunki statystyczne o stanie bojowym jednostek armii. 

J 54 Sprawozdania o stanie bojowym i wykroczeniach dyscyplinarnych. 

155 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

156 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

157. Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

158 Meldunki o stanie liczebnym podoficerów szeregowców w jed
nostkach. 

159 Meldunki w sprawie osób wojskowych nadających się do służby 
nieliniowej i liniowej oraz o stanie faktycznym podoficerów 
i szeregowców w jednostkach, sprawozdania o jeńcach i trofeach 
zdobytych przez jednostki. 

160 Skierowania uzupełnień do jednostek i korespondencja w tej 
sprawie. 

·161 Skierowania uzupełnień do jednostek oraz korespondencja . w tej 
sprawie. 

162 Korespondencja w sprawach uzupełnienia stanu osobowego oraz 
taboru końskiego jednostek. 

163 

164 

165 

Kancelaria glówna sztabu 

Rozkazy do;wódcy 2 A WP •W sprawach 10vganizacy.jnych, IP&SOitlla-1-
nych i dyscyplinarnych. 
Zarządzenia dowództwa 2 A WP w sprawach organizacyjnych oraz 
dyscyplinarnych. 
Wyroki sądowe. 
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Daty 

12.09.1944 
31.08.1945 
4.09.1944 

31.08.1945 
8.09.1944 

12.09.1945 
8.09.-

31.12.1944 
30.03.1944 
15.o4.1M5 
27.12.1944 

3.09.1945 

5 
29:01.1945 
5.02. -
4.03.1945 
5.04.-

25.05.1945 
5 

30.03.1945 
10.04. -
10.09 ."1945 
7.06.-
1.07.1945 

10.08. -
9.09.1945 

16.04.-
1.09.1945 
1-30.03. 

1945 
29.03. -

1.04.1945 
4.07.-
4.09.1945 
l 

15.06.1945 
21.01. -
19.07.1945 

2.01. -
31.03.1945 
13.06. -
24.09.1945 
1.03. -

30.06.1945 

28.07.-
30.12.1944 
25.09. -
31.12.1944 
12.12.1944 
q.Ol.1945 

Ilość 
kart 

341 

263 

356 

150 

343 

550 

359 

298 

566 

328 

450 

619 

420 

246 

590 

479 

627 

13 

284 

494 

846 

619 

240 

53 

12 

l Uwagi 



sygna-~ T Y T U L. T R E Ś Ć 
tura 

166 Rozkazy NDWP organizacyjne, okolicznościowe i dyscyplinarne. 

167 Rozkazy dowódcy 2 A WP w sprawach operacyjnych, organizacyj
nych, personalnych i qyscyplinarnych. 

168 Rozkazy dowódcy 2 A WP w sprawach organizacyjnych, szkolenio
wych, personalnych i dyscyplinarnych. 

169 Rozkazy i ~arządzenia dowództwa 2 A WP w sprawach organi
zacyjnych i personalnych.' 

170 Rozkazy dowódcy 2 AWP w sprawach organizacyjnych, szkole
niowych, personalnych i dyscyplinarnych. 

171 Rozkazy Sztabu 2 AWP w sprawach organizacyjnych oraz porząd
kowo-dyscyplinarnych. 

172 Rozkazy dowódcy 2 A WP w sprawach organizacyjnych, personal
nych i dyscyplinarnych. 

173 Zarządzenia Sztabu 2 A WP w sprawach organizacyjnych, per
sonalnych oraz rozkazy okolicznościowe. 

Sekcja fi.nansowa sztabu 

174 Rozkazy nominacyjne dowództwa 2 AWP, wyciągi z rozka;;;ów 
personalnych. 

175 Listy płacy, załączniki, dowody kasowe za wrzesień 1944 r. 

176 Listy płacy z załącznikami oraz dowody kasowe za październik 

1944 r. 
177 Listy płacy z załącznikami oraz dowody kasowe za listopad 1944 r . 

178 Listy płacy z załącznikami oraz dowody kasowe za grudzie1'i 1944 r. 

179 Zarządzenia MON w sprawach organizacyjnych, gospodarczych 
i finansowych. 

1&0 Listy płacy żołnierzy, podoficerów i oficerów. 

181 Listy płacy podoficerów, szeregowców i oficerów, rozliczenia pie
niężne i wyciągi z rozkazów personalnych. 

182 Listy płacy podoficerów, oficerów i szeregowców, wyciągi z roz
kazów personalnych i rozliczenia pieniężne. 

183 Listy płacy szeregowców, podoficerów i oficerów, wyciągi z roz
kazów personalnych i rozliczenia pieniężne. 

184 Rachunki; listy płacy szeregowców, podoficerów i oficerów, wy
ciągi z rozkazów personalnych i rozliczenia pieniężne. 

185 Listy płacy oficerów, podoficerów i szeregowców. Wyciągi z roz
kazów personalnych, rozliczenia pieniężne. 

186 Listy płacy, załączniki, rachunki, do:nody kasowe za lipiec 1945 r. 

137 Listy płacy dowództwa armii oraz dowody kasowe. 

188 Listy płacy oraz dowody kasowe za wrzesień 1945 r. 

Oddzial ewidencji strat bezpowrotnych 

189 Rozkazy NDWP i dowództwa 2 A WP w sprawach organizacyjnych 
i gospodarczych. 

190 Plany pracy i dyżurów, wykazy oficerów zatrudnionych w od
dziale. 

191 Wykazy miejsc dyslokacji jednostek 2 AWP, wykazy numerów 
poczt polowych, korespondencja w sprawie kancelarii tajnej. 
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Daty 

1.01. -
31.12.1945 
2.01.-

28.05.1945 
4.01. -

30.06.1945 
10.01. -
24.08.1945 
29.05.-
15.08.1945 
1.07.-

17.09.1945 
21.08.-
18.09.1945 
1.01. -
8.09.1945 

1.09.1944 
10.10.1945 

4 
30.09.1944 

l 
31.10.1944 

1 
30.11.1944 

l 
31.12.1944 
1.07. -

31.12.1945 
l-31.Dl. 

1945 
l-

28.02.1945 
1-

30.04.1945 
1 -

30.04.1945 
l-

30.05.1945 
l-

30.06.1945 
l 

30.07.1945 
l 

30.08.1945 
1-

3Ó.09.1945 

28.11.1944 
22.09.1945 
30.ll.1944 
22.69.1945 
14.12.1944 
22.09.1945 

ilość ·l Uwagi kart 

123 

170 

313 

80 

174 

184 

43 

74 

349 

195 

230 

281 

351 

41 

435 

311 

251 

185 

185 

342 

438 

524 

27 

106 

28 



Sygna-~ T Y T U L, T R E Ś Ć 
tura 

192 Rozkazy NDWP i zarządzenia dotyczące . meldunków o stratach 
bezpowrotnych, meldunki statystyczne o stratach bezpowrotnych 
jednostek 2 A WP. 

193 Bezpowrotne straty. - Meldunki i wykazy. 

}94 Korespondencja w sprawach personalnych. 

195 Korespondencja w sprawach ewidencji strat bezpowrotnych. 

196 Protokóły kontroli jednostek sporządzane przez inspektorów od
działu. 

Zarząd polityczno-wychowawczy 

19'7 Rozkazy i za,rządzenia NDWP, 2 A WP i zarządu poł -wych. 
w spr:awach organizacyjnych, .gosp9darczych, politycznych, perso
nalnych i dyscypl.!ina.rnych. 

198 Rozkazy i instrukcje dowództwa ·2 A WP i ZPW w sprawach pracy 
pn1i:ty•cznej w jednostkach. 

199 Wykaz per.sona'lny aparatu połityczno-wychowawczego 2 AWP. 

200 Instrukcje w spra~~'~e pracy oficera .polityczno...;wychowawczego·, 
biuletyny tinformacyjne. 

201 Instrukcje i za•rządZienia GZP w sprawach persona,lnych oraz ko
respondencja. 

202 Instrukcj.e i zarządzen~a ZPW 2 A WP w Siprawl.e pracy polit ycz
nej w jednostkach. 

203 Me,ldunk.i w sprawie formowtania 2 A WP oraz s~rawozdania de
kadowe z pracy pol -wych. 

2·:4 Meldunki i sprawozdania oficerów pol ·-wych. w sprawach per
sona,lnych. 

205 Me1dunki o nadzwyczajnych WYiPadka•ch. 

206 Spr.awozdan.ia o stanie pracy poJ -wych. w podległych jednos tkach. 

207 Sprawozdania dekadowe z pracy pol-wych., programy zajęć pol -
wy'ch., wiadomo-ści radiowe, meldun,~i o odiby;tych uroczy.sto-śc:ach, 

instrukcje ~ plany pracy :pol-wych. 
208 Sprawozdania oraz meldunki z pracy pol -wych. 2 A WP, wykazy 

li charakterystyki ofdcerów, korespondencja w sprawach pe-rso
i11'cclnych. 

209 Sprawozdania 1oraz meldunki o ·pracy pol ~wych. w jednostkach. 

Daty 

3.01. -
10.09.1945 

11 
22.09.1945 
3.01. :--

22.09.1945 
8.01. -

22.09.1945 
2.01. -

22.09.1945 

3.09. -'--
14.12.1944 

2.11. -
31.12.1944 
25 
29.11.1944 
7.10.-

11.12.1944 
21.10.1944 
21.12.1945 
24.10. -
31.12.1944 
2.09.-

31.12.1944 
2.01. -

21.12.1944 
18.10. -
10.12.1944 
30.09.-
30.12.1944 
22.09. -
31.12.1944 

30.09. -
1.11.1944 

2.10.-
31.12.1944 

ilość 
kart 

410 

95 

58 

370 

71 

500 

31 

2 

47 

238 

32 

61 

105 

433 

505 

500 

134 

65 

2l0 SprawoZielania z przeprowadwny•ch insp~cjJ., statut oficerów poi- \ 19.10. - 124 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

wych., 1instr.ukcja w spraw,ie wałki z maruderstwem i deze•rcją, 

korespondencja w sprawach organiza·cyjnJ11ch z GZPW. 
Sprawozdania inspektorów ZPW 2 A WP o stanie pracy pol
wych. ;w· jednos.tkach. 
Kor.espondencja prowadwna z wydziałem organizacyjnym ZPW 
2 A WP w sprawa·ch pra-cy pol-wych. w jednostkach. 
Rozkazy i zarządzenia NDWP, 2 A WP w sprawach organizacyj
nych, szlli:ole.."liowych, polityczno-w)nchowawczych, personaipych, 
dyscyplina~mych [ gospodarczych. 
Rozkazy personalne i n 1ominacyjne dowódmwa 2 A WP. 

Rozkazy i zarządzenia dow ództwa 2 A WP w sprawach organiza
cyjnych, gospodarczych, personalnych i dyscyplinarnych. 
Rozkazy, zarządzenia dowództwa 2 A WP, plany i programy do
tyczące szkolenia bojowego. 
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31.12.1944 

20.10. -
31.12.1944 
24.11. -
29.12.1944 

2.01. -
30.12.1945 

2.01.-
30.12.1945 
5.01. -

31.12.1945 
16.01. -
30.12.1945 

117 

g 

187 

103 

263 

94 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREśC Daty 

l 
Ilość l Uwagi . kart 

217 Rozkazy organizacyjne i zarządzenia DOW-III, korespondencja 11.01. - 195 
z oddziałem uzupełnień oraz meldunki o stanie bojowym zarządu. 30.12.1945 

218 Rozkazy pe1·sonalne dowództwa 2 AWF i ZFW 2 AWF. 1.01. - 149 
20..12.1945 

219 Rozkazy dzienne zarządu. 20.02. - 4 
20.05.1945 

220 Zarządzenia dowództwa 2 A WF w sprawach organizacyjnych. 5.01. - 66 
30.12.1945 

221 Zarządzenia instrukcje w sprawach pracy pol-wych. 1.01. - 123 
11.10.1945 

222 Zarządzenia i instrukcje w sprawie pracy pol-wych., meldun!d 3.01. - 350 
dzienne 7 DF. 25.09.1945 

223 Instrukcje oraz zarządzenia w sprawie pracy pol. -wych. w jedno- 8.11. - 169 
stkach armii. 31.12.1945 

224 Meldunki inspektorów ZFW 2 A WF o stanie pracy pol -wych. 1.01. - 272 
w jednostkach podległych . 8.10.1945 

225 Meldunki i sprawozdania dekadowe o stanie pracy pol -wych. 1.01. - 570 
w podległych jednostkach. 28.05.1945 

226 Meldunki sytuacyjne i zarządzenia WFW poszczególnych dywizji 2.01. - 154 
w sprawach pracy politycznej jednostek. 4.06.1945 

227 Meldunki i . sprawozdania dotyczące pracy aparatu pol -wych. 1.01. - 308 
w jednostkach oraz korespondencja w sprawach personalnych. 25.12.1945 

228 Meldunki i sprawozdania z pracy pol -wych., plany pracy oraz 16.03. - 179 
korespondencja. 26.06.1945 

229 Meldunki oraz instl_:ukcje w sprawie pracy pol ·-wych. 5 DF. 2.01. - 240 
30.12.1945 

230 Meldunki i zarządzenia w sprawie pracy pol-wych. 8 DF. 3.01. - 129 
5.07.1945 

231 Meldunki dzienne 4 BISap. 3.01. - 159 
30.12.1945 

232 Meldunki o pracy pol-wych. w 16 BFanc. 8.03. - 37 
31.08.1945 

233 Meldunki i sprawozdania z akcji żńiwnej przeprowadzanej przez 27.07. - 37 
5 BAC oraz korespondencja. 3.10.1945 

234 Meldunki o pracy pol-wych. w 3 spm. 8.01. - 33 
13.09.1945 

235 Meldunki sytuacyjne i sprawozdania o stanie pracy pol -wych. 5.01. - 39 
w 4 spl. 13.09.1945 

236 Meldunki z pracy pol-wych. 10 bl. 3.01. - 14 
26.06.1945 

237 Meldunki i sprawozdania w sprawie pracy pol-wych. w 22 pas. 12.03. - 62 
30.f2 .1945 

238 Meldunki w sprawie pracy politycznej 6 samodzielnej kompanii 6.04. - 43 
sztabowej i 18 kompanii samochodowej. 17.12.1945 

239 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach oraz o stanie bojowym 1.01. - 279 
jednostek, plany zajęć oficerów pol-wych., instrukcje o szkoleniu 31.12.1945 
bojowym, sprawozdania z kontroli jednostek. 

240 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 1.01. - 767 
15.12.1945 

241 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych oraz korespondencja 2.01. - 250 
z administracją państwową i prokuraturą. 31.12.1945 

242 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych oraz korespondencja 2.ih. - 19 
w sprawie pracy pol-wych. prowadzona z zastępcami komendan- 30.12.1945 
tów szpitali. 

243 Meldunek o wypadku nadzwyczajnym. 31.01.1945 l 
244 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych oraz korespondencja 18.07. - 35 

w sprawie pracy pol-wych prowadzona z zastępcą ·dowódcy 30.12.1945 
6 pal. 

245 Meldunki z działalności teatru dramatycznego i orkiestry 2 A WF. 2.01. - 34 
30.06.1945 
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246 Me·ldun.ki o stanie nauczania języka polskiego w jednostkach 
2 AWP. 

247 Meldllll1ki wykładowców, sprawoz,dania z pt·acy propagandowej 
po•l-wych. 

248 Me1dunk,i dzienne :i sytuacyjne zasfępcy dowóc1cy 2 DA. 

249 Sprawozdania dekadowe o stanie rpracy rpol -wych. nadsyłane ;prz,ez 
jednostki wojskowe. 

250 Sprawozdania s·ta.tystyczne z ~acy pol-wych. w jednostkach 
wojskowych. 

251 Sprawozdania dekadowe z pra·cy pol-wych. vv jednos.tkach 
wojskowych. 

252 Sprawozdania delmdowe z pmcy pol-wych. w j·ednostkach 
wojskowych. 

253 SprawoZJdania i plany pracy poł -wy ch. !kompanii kablowo...,tycz
kowej. 

254 Sprawozdania .plany pracy pol-wych. 7 samodZJielnej kompanii 
ochr.ony. 

255 Sprawozdania ti prany pmcy redakcji "Orła Białego". 

256 K,orespondencja w spraw.ach peQ·sonalnych, meldunki o nadzwy
czajnych wypadkach oraz o prowadzeniu pracy pol-wych. rw jed
nostkach. 

257 K1orespondencja w sprawie pracy poł -wych. z GZPW, srprawo
zd<in~a za:rządu z działatlności, ·instruk·Cj·e w sprawach pmcy pol.
wych., plany pracy, charak•terystyki oficerów pol -wych. 

258 Korespondencja w sprawach pol-wych. prowadzona z zastępcą 

dowódcy l KPa:nc. 
259 Korespondencja w sprawie pracy pol ~wycl.'J.. prowad:zJona z za

stępcą dowódcy 11 DP. 
260 Korespondencja w sprawie rptracy ;pol-wych. prowadzona z zastęp

cami d owódców 12 i 14 DP, piany pracy oraz programy szkoleń. 
261 Kor·eSipondencja w sprawie .pracy pol-wych. z zastępcą dowódcy 

l DK, pl<iny pr<acy, me'ldunki specjalne. 
262 Kor.espondencja w sprawie .pracy pol-wych. prowadzona z zastępcą 

dowódcy 5 zpp. 
263 Korespondencja w sprawie pracy pol-wych. p rowadzona z za

s1ępcą dowódcy 3 zpp. 
264 Korespondencja w .sprawach .pol-wy•ch., prowadZIOna z zastępca

mi dowódcÓ'w 46 i 49 pułku artylerii samochodowej. 
265 Koresponden cja w sprawie .pracy pol -wych. , .prowadzo·na z za

stępce! dowódcy 8 samodz;i.elnego d yonu zwiadowczego. 
266 Korespm1dencja w sprawa·ch ;pracy pol-wych. prowadzona z 9 

baonem i 4 kompani"! zdobyczy wojennej. 
267 Korespondencja w sprawie pracy pol-wych. pro·'Nadzona z za

stępcą dowódcy 5 samodzielnego baonu .samochodowego. 
268 Koresrponde·n cja w sprawie pracy pol-wy•ch. pr.owadzona z za

stępcą dowódcy 5 ba1onu remontu samochodów . 
269 K orespondencja w &pravvrie ;pracy pol-·wych. prowadzona z za

stępcą dov.7ódcy 14 ~runodz"ielnego ·baonu budo'NY dróg. 
270 Korespondencja w sprawie pracy po.] -wych. prowadzona z za

stępcą dto•wódcy 4 samodz.ieh1ej kompa111ii •taborowej. 
271 Korespondencja w spra·wie pracy pol-·wych. :pno·wadzona z za

stępcą dowódcy G samodzielnej lkompa:r. ii taborowej. 
·272 Korespondencja w sprawie .pmcy pQil-wy ch. z zastępcą dowódcy 

16 ·kompanii orbsiugi 3 bazy armijnej. 
273 Ktorespond<:ncja w sprawie pracy rpo·l -wych . prowadzona z za

stępcą dowódcy 3 baterii ·sztabowej. 
274 Kor·es.pondencja w spra-vvri.e pracy pol-1.vych. prowadzona z kwa

termistrzostwem · 2 A WP. 
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Daty 

9.01. -
18.03.1945 
28.03. -
30.12.1945 
6.05. -

14.06.1945 
2.01. -

25.12.1945 
2.01. -

30.12.1945 
29.05. -
30.08.1945 
20.08. -
31.10.1945 
4.01.-

27.08.1945 
12.0i. -
30.12.1945 
5.01. -
2.06.1945 
1.01. -

22.12.1945 

2.01. -
30.12.1945 

2-
30.04.1945 
21.06. -
25.09.1945 
16.06. -
30.12.1945 
20.06. -
29.09.1945 
3.01. -
8.09.lę45 

-17.07. -
3.08.1945 

16.07. -
9.10.1945 
2.01. -

29.03.1945 
3 

24.01.1945 
3.01. -

11.03.1945 
5-

18.01.1945 
11.01. -
20.02.1945 
9.01.1945 

5-
9.01.1945 

15.01. -
5.03.1945 
7.01. -
5.05.1945 

12.01. -
30.12.1945 

Ilość 
kart 

45 

186 

51 

365 

115 

563 

671 

19 

45 

16 

68 

501 

5 

34 

75 

49 

16 

3 

16 

7 

lO 

4 

3 

11 

l 

5 

3 

27 

186 

l Uwagi 
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----------------------------------------------------~----------~----~---------

275 Korespondencja z kwlatermistrzostwem 2 A WP w spraw1e zaopa
trzenia w żywność i wnundrurowanie. 

276 Korespondencja w sprawach pracy pol-wych. prowadzona z wy
działami pol-wych. szkół oficerskich 2 A WP. 

277 Korespondencja w sprawie pracy pol-wych. prowadzona z zastęp
cą dowódcy ,poJowego ewakua·cyjnego punkltu nr 3. 

278 Korespondencja z zastępcą dowódcy 20 piekarni polowej w &pra
wach gospodarczych. 

279 karespondencja prowadzona z prokruraJturą i sądem, sporawozilania 
z pracy sądów i prokuratur wojskowych. 

280 Kryptonimy jedno·s.tek, wykazy numerów poeot polowych, ko
r·espondencja w tej sprawie. 

281 Ulotki propagandowe i "błyskawice" zarządu pol-wych. i jedno.,. 
·stek 2 AWP. -

282 Zaświadczenlia, upoważnienia do przeprowadzenia kentroli jedno-
S'tek oraz wykazy pracowników zarządu. 

Dowództwo artylerii 

1.01. -
6.03.1945 
7.01.-

30.12.1945 
23.01. -
20.03.1945 
17.01. -
26.06.1945 
11.01. -
30.12.1945 

3.01.-
30.12.1945 
04-05.1945 

2.01. -
23.02.1945 

46 

51 

6 

2 

78 

43 

5 

56 

283 RoZJkazy sztabu artylerii 2 A WP w sprawach organizacyjnych, 4.09. - 227 
szkoleniowych, roZJkazy o:iiiJcernkie oraz wojskowego sądu wojen- 30.12.1944 
nego. 

284 Rozk,azy i Z'ar.uJidzenia sztalbu a:rty1errl:i 2 A WP w sprawach ope
racyjny·ch, organiza,cyjnych i szkoleniowych. 

285 Zarządzenia sztabu artylerii 2 A WP w Sp!I':awach operacyjnych, 
organiza·cyjnych i szkoleniowych. 

286 Rozkazy sztabu ar~cylerii 2 A WP w sprawach operacyjnych, o·rga
nizacyjnych i szkoleniowych. 

287 Rozklazy 2 A WP bojowe, .szkialeniowe, organiza·cyjne, rperoonaJitle 
i dyscyplinarne. 

288 Rozkazy dowództwa aq:,tyleri:i 2 A WP w sprawach rpersonaJnych. 

289 SzJak bojowy al"ltylerii 2 A WP. Schemat y dyslokacji jednostek 
antylemii 2 A WP. 

290 Szlak bojowy artylerii 2 AWP. Schematy dys[oka·cji jednostek 
amyłerii 2 A WP. 

291 Meldunki zwiadowcze· sm<~~bu al"ltylerii 2 A WP. 

292 Meldu.nk>i boj,owe artyle ri.J. 2 A WP. 

293 Mel.udnlki bojowe z podległych S2ltaibów. 

294 Meldun'ki zwiadowcze podległych je,dnostek. 

295 Meldurulci hojowe podległych sztabów. 

296 Meldunki bojowe OPL, schematy rozmieszczenia artylerii prze
ci·Włotniczej. 

297 Meld\linki bojowe s2'1baibu artylerJ.i 2 A WP. 

29S Meldurrki bojowe z podłegłych sztabów. 

299 Meldunk-i bojowe sztabu amtyleri!i 2 A WP. 

300 Sprawozdania miesięczne zw-iadu artyleryjskiego. 

301 Mapy sy tuacyjne i schematy rozmiesZJczeruia .a:•rtylerii. 
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6.09.-
18.12.1944 
12.09.-
31.12.1944 
24.09.-
30.12.1944 
26.11. -

1.09.1945 
11.11. -
14.12.1944 
20.08.1944 
20.05.1945 
20.08.1944 
20.05.1945 
16.09. -
31.12.1944 
21.09. -
31.12.1944 
22.09. -
29.11.1944 
29.09. -
26.12.1944 
2.10.-

29.12.1944 
24.10. -
29.12.i944 
13.11. -
26.12.1944 
29.11. -
31.12.1944 

3 
30.12.1944 
26.09.-
23.12.1944 
25.09. -
25.12.1944 

77 

-141 

44 

97 

14 

50 

56 

52 

85 

278 

343 

207 

134 

40 

235 

26 

167 

11 

j. rosyjski 
i polski 



sygna-~ T Y T U L.. T R E S Ć 
tura 

302 Rozkazy NDWP i Dowództwa ArtJ'Ilerii WP w sprawCłlch orga
nizacyjnych ri. personaJnY'ch. 

303- Rozkazy dowódcy aJ.1tJ'IlePii 2 A WP w sprawach organ.i.mcyjny;ch, 
personalnych i dyscYJPlinarnych. 

304 Rozkazy sztabu 2 A WP w sprawach operacyjnych, organizacyjnych, 
personailnJ'Ich i dyscypłina•mych. 

305 RoZJkazy dowództwa artyllerii 2 A WP w sprawa•ch organri.zacyj
nych i .persona•1nych. 

306 Rozkazy bojowe dowództwa a•rtJillerii 2 A WP, s·chematy ognia 
al'tJ'Ilerii i meldunki o st'anie bojowy;m jednostek a•rtyleryjs
kkh 2 AWP. 

307 Zarządzema sztabów: l Frontu Ukraińskiego, 2 armii A WP 
w sprawach oł·gan.izacyjnych . 

308 Zarządzenia sztabu artylerii 2 A WP w sprawach organizacyjnych, 
gospodarczych oraz personalno-dyscyplinarnych. 

309 Zaa:-ządzen.ia, instrukcje, plany i wskazówki zwiadowcze sztabu 
ar;tylerii 2 A WP. 

310 M eLdunki bojowe i sprawozdania z przemarszu jednostek arty
łerii 2 AWP. 

311 Me1dunk.i boj:owe sZitaibu arlylerii 2 A WP. 

31 ~~ Meldunki bojowe z podległych jednostek. 

313. Meldunki zwiadowcze i bojowe z podległych jednostek. 

314 Meldunki o bojowym i łi.czebnym stanie podległych jednostek. 

315 Meldunki o liczebnym i bojowym stanie jednos.tek. 

316 Meldunki sytuacyjne i bojowe z podległych jednostek. 

317 Mełduntki bojowe z podi1eglY'ch jednostek. 

313 Meldll'Ilk,i bojowe i zwii:adowcze z podległych jednostek. 

319 Meldunki ·i spnawozdan1a z działań boj1owych podległych jedno
s-tek. Histo•r.ia 3 spm, schematy i sprawoz;dania z przebiegu mar
szów. 

320 Meldunki bojowe li zwiadowcze z podległych jednostek. 
321 Meldunki i SIPI'awozdania z działań bojowych podległych jedno

stek. 
322 Meldunki lboj1owe ri. biuletyny informCłlcyjne podległych jedno

stek oraz schematy rozmieszczenia a'l'tyłerii. 

323 Meldunki bojowe z podległych jednostek. 

324 Meldunki o stanie liczebnym i rbojo'\o\rym podległych jedn1ostek. 

325 Meldunki bojowe z podległych jednostek. 

Daty 

5.01. -
6.09.1945 
4.01. -

15.10.1945 
5.01. -
3.09.1945 

16.01. -
25.05.1945 
25.01. -
31.05.1945 

1.01. -
31.08.19f5 
2.01. -

17.08.1945 
17.01.-
18.06.1945 
1.01. -

31.05.1945 
1.01. -

21.08.1945 
1.01. -
2.03.1945 
1.01. -
3.07.1945 
3.01. -

29.04.1945 
4.01. -

31.10.1945 
23.01.1945 

2.01.1946 
4.03. -

15.04.1945 
18.03. -
29.07.1945 
01-05.1945 

Ol-07.i9-45 . 
5.02.-
2.07.1945 

13 
29.04.1945 
15 
29.04.1945 
14.07. -

5.09.1945 
:to8.-

25.09.1945 
326 Meldunki bojowe, biuletyny operacyjne, 

2 DA. 
327 Me.J!dunk!i bojowe 4 DP. 

328 Meldunki bojowe 5 DP. 

329 Meldunki bojowe 7 DP. 

330 Meldunki bojowe 10 DP. 

dane o zaopatrzeniu 1.05. -
10.06.1945 
12.06. -
27.08.1945 
30.04.-
14.07.1945 
29.04.-
12.07.1945 
30.04.-

331 Meldunki bojowe 11 BAP panc. 

16 - Inwentarz akt -121-

4.07.1945 
1.06.1945 

llość . l Uwagi 
kart 

198 

79 

333 

3 

71 

237 

93 

54 

176 

196 

369 

129 

424 

163 

274 

488 

266 

190 

269 
261 

154 

133 

568 

76 

29 

51 

77 

53 

68 

6 



·sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

332 Meldunki bojowe 14 BAP pa!Ilc. 

333 Me1dunkJ bojowe 11 DP. 

334 Meldunki bojowe 12 DP. 

335 Meldunki bajtowe 98 gwardyjsikiego rpul·~ mo~dzierey. 

336 MeJdU11Jki o wypadkach nadzwyczajnych. 

337 Sprawozdania o gotowośai bojowej jednostek, meldunki zw~a

dowcze sztabu antyuer:ii 2 A WP oraz schematy rozmieszczenia 
ognia al'ltylerii. 

338 Sprawozdaruia z działawności bojowej artylerii 2 A WP. 

339 Sprawozdanie z dzialiClllności ar.tyil.eni~ npla, schematy umooni·eń 

nieprzyjaciela. 
340 Sprawo~dawcze i operacyjne ma~py i schematy rozmieszczenia 

jednostek. 
341 Plany i s:pQ·awozdania 21e sZkolenia bojowego podlległych jedno

stek !Oraz meldunki o .gotowości bojowej jednostek. 
342 Plany i ;programy szkolenia bojowego łączności . 

343 Meldunki zwiadowcze sztabu artylerii armii i sztabu armii, spra
wozdania ze szkolenia bojowego jednostek i pododdziałów zwia
dowczych artylerii 2 A WP. 

344 Meldunki 3 pułku moździerzy szkoleniowe, bojowe i z przebiegu 
prac związanych ze źniwami na terenach Ziem Odzyskanych. 

345 Meldunki szkoleniowe 5 brygady artylerii ciężkiej . 

346 Wykaz etatów jednoste.k artylerii 2 AWP. 

347 Wykazy statystyczne zdemobilizowanych względnie podlegających 
demobilizacji. 

348 Wykazy stacji telegraficzno-telefonicznych oraz tabele sygnałów 

radiowych i rozpoznawczych. 
349 Korespondencja ze sztabami l Frontu Ukraińskiego i 2 A WP 

w sprawach personalnych, sprawozdawczości i zaopatrzenia. 
350 Korespondencja z podległymi jednostkami w sprawach organiza

cyjnych, personalnych i dyscyplinarnych. 
351 Korespondencja w sprawach przyjmowania do pracy pracowników 

cywilnych oraz charakterystyki służbowe i ankiety personalne. 

Oddzial obrony przeciwlotniczej 

352 Rozka.zy bojowe, plany obiektów tyłowych 2 A WP, zapotrzebowa
nia na sprzęt. 

353 Meldunki o stanie bojowym i dyslokacji jednostek OPL armii. 

354 Meldunki statystyczne o stanie bojowym jednostek. 

355 Meldunki bojowe, sprawozdania o stanie bojowym podległych 

jednostek. 
356 Sprawozdania miesięczne o stanie bojowym oddziału OPL i jed

nostek OPL 2 A WP. 
357 Rozkazy bojowe zastępcy dowódcy artylerii dla spraw OPL Frontu 

Ukraińskiego w sprawach szkolenia i sprawozdawczości. 
358 Rozkazy bojowe oddziału, meldunki operacyjne i schematy dys

lokacji jednostek OPL armii. 
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Daty 

1.05. -
21.06.1945 
16.06. -
19.07.1945 
2 

30:o7.1945 
l 

15.05.1945 
3.01. -

10.09.1945 
4.01.-

28.08.1945 

27.01. -
9.05.1945 
1.04. -

10.05.1945 
4.04. -
5.07.1945 
4.07. -
5.09.1945 

16.07.-
13.10.1945 
4.01. -

14.07.1945 

1.05. -
20.08.1945 

2.07.-
9.08.1945 
5.01. ___: 

16.10.1945 
24.07.-
23.08.1945 
3 

17.08.1945 
1.01. -

28.09.1945 
3.01. -

23.10.1945 
29.10. -
30.10.1945 

15.09. -
31.12.1944 
15.09. -
31.12.1944 
15.09. -
31.12.1944 
15.09.-
31.12.1944 
15.09.-
31.12.1944 
7.01.-
6.07.1945 
6.01. -

19.06.1945 

Ilość 
kart 

47 

34 

44 

32 

362 

280 

36 

27 

30 

477 

96 

32 

50 

30 

242 

369 

84 

266 

608 

24 

48 

21 

8 

225 

80 

77 

123 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

359 Rozkazy dowództwa artylerii 2 A WF w sprawach organizacyjnych, 
szkoleniowych i personalnych. 

360 Rozkaz specjalny dotyczący przesłania do oddziału personalnego 
wykazu oficerów, posiadających cywilne zawody. 

361 Meldunki zwiadowcze i schematy rozmieszczenia jednostek. 

362 Meldunki zwiadowcze oddziału OFL i schematy rozmieszczenia 
jednostek. 

363 Meldunki bojowe sztabu OFL 2 AWF. 

364 Meldunki operacyjno-zwiadowcze oddziału OFL oraz sprawozda
nia z przebiegu akcji żniwnej jednostek OFL. 

365 Sprawozdanie o stanie szkolenia oddziału obrony przeciwlotniczej 
oraz korespondencja . 

366 Wykazy specjalności wojskowych, korespondencja w sprawach 
etatów, rozkazy dowództwa armii w sprawach organizacyjnych. 

Dowództwo wojsk 1>ancrenych i zmotoryzowanych 

367 Ro21kaz.y i zarządzenia sztabu 2 A WF w sprawach operacyjnych, 
orgaJnizacyjnych, szkoleniowych, personamych 1 dyscyplinarnych . 

368 Meldunk1 :zJwiadowcze i biuletyny infrormacyjne. 

369 Ro:ll'kazy i za•rządzenia NDWP i Dowództwa Wojsk Fanc~nych 
i Zmotoryzowanych WF w spr-awach orga111izacyjrnych, szkolenio
wych, personalnych .i dyscYJPlincvrnych. 

370 RoZlkrazy i zarządzenia NDWF d DowódZltwa Wojsk Fancermych 
i Zmotoryzowanych WF w sprwaach organizacyjnych, personal
nych i dyscypilinar.nych. 

371 Ro:z;kazy i zarządzenia NDWF i Dowództwa Wojsk Fancernych 
i Zmotoryzowanych w sprawach demobilziacji, personalno-dyscy
pLinarnych oraz rozkazy ofiicerskie. 

372 Rozkazy 2 A WF w sprawach szkolenia, płany, programy i sprawo
zdania ze s~alenia bojowego. 

373 RoZlkazy i zarz~dzenia dowódmwa 2 A WF 'w sprawach o'I1ganiza
cyjnych, personaiJ.nych ri. dyscyplinamych. 

374 Rozkazy i rozporzqdzenia dowództwa wojsk pancernych i zmoto
~yzowanych w sprawach eksP'loatacj i sprzętu pancernego, mel
dunki o stanie sprzętu. 

375 RozJkazy i zanądzenda dowód:z;twa wojsk pancerny·ch 2 A WF 
w sprawach eksploatacji sprzętu , organizacyjnych, szkoleniowych 
i gospodarczych. 

376 Ro21kazy i zarządzenia oddziału personamego wojsk pancernych 
1 zmotoryzowanych 2 A WP w sprawach persol1ałnych. 

377 Rozlkazy NDWF, roq;porządzenlia i i.nsrtrukcje wyższych s2itaJbów 
w sprawie eksploatacji sprzętu pancernego . . 

378 Skierowania na stanowiska, meldunki o braku oficerów, imier:me 
wykazy oficerów, zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej. 

379 Mełdunki o srtanie bojowym i 11czebnym pod~egłych jednostek. 

380 Mełdunki o przepvowadzonych remontach 
nicznego podległych jednostek. 

381 Meldulllki bojowe z podległych jednos·tek. 

stanie sprzętu tech-

382 Me1drurnJm o iłości i stanie technicznym maszyn bojowych podle
gły,ch jednostek. 

383 Meldunki bojowe podległych jednostek wraz z . mapami z nanri·e
sioną syrouacją. 
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Daty 

10.01. -
15.08.1945 
13.08.1945 

1.01. -
30.04.1945 
5.01. -

17.05.1945 
1.05.-

28.07.1945 
1.05.-

10.09.1945 
10.07. -
17.08.1945 
25.08.1945 

29.12.1944 
17.09.1945 
20.12.1944 
27.08.1M5 
1.01. -

25.09.1945 

4.06.-
25.09.1945 

4.06.-
25.09.1945 

1.01. -
25.09.1945 
7.06. -

25.02.1945 
1.01. -

25.09.1945 

3.01. -
17.09.1945 

6.06.-
25.09.1945 
1.01. -

25.09.1945 
1.01. -

13.04.1945 
1.01. -

25.09.1945 
1.01. -

11.04.1945 
4.03. -
6.05.f945 

11.04. -
1.07.1945 
6.05. -

25.09.1945 

Ilość 
kart 

30 

3 

157 

104 

18 

116 

12 

41 

322 

92 · 

246 

97 

97 

264 

117 

287 

167 

186 

119 

335 

290 

285 

294 

445 

159 

Uwagi 
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384 Meldunki o zni6zczonym sprzęde technicznym, protokóły z kon-
tmli stanu rtechnkznego maszyn bojowych oraz szkice czołgów. 

385 Me.ldwnk.i o stanie zaop~trzenia w sprzęt, 10 stanie osobowy;m jed
nostek oraz o ·stratach stanu osobowego. 

386 Me1dUinki o stanie osobowym jednostek i stt·ataeh łudzi, o · obsa·
dzie stan10wisk oficersk<kh oraz nadzwyczajnych wyrpadlka,ch. 

387 Skierowania na stanowiska, meldunki o braku oficerów, imienne 
wykazy oficerów, zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej. 

388 Meldunk'ti o iJ rości i stanie technicznym maszyn bojowych podle
głych jednostek. 

389 Sprawozdania o stanie szko·len!ia bojowego i o stanie osobowym 
wojsk pancernych 2 A WP, meldunki bojowe sztatbu wojs'k pan
cernych ·i ~mo-ryzowanych 2 AWP. 

390 Sprawozdania z działailności zwiadu, b~ułetytny oddziału wywiadow
czego o nplu. 

391 Sprawozdania z d:zllałań bojowy,ch jednostek pancernych 2 A WP. 

392 Imienne wykazy odznaczony,ch i przedstawionych do odznaczeń 

oraz walliroski odznaczeniowe. 
393 WII1ioski awansowe oraz wykazy imienne przedsrta~ionych do 

aw,ansu. 
394 Tarbele i 'kłucze sygnałów porozumiewawczych, hasła ó. odzewy, 

korespondencja w spPawach łączności. 
395 Protokoły z kontroli technicznego stanu maszyn, wykazy imien

ne załóg czołgowYich oraz spisy numerów czołgów i samochodów. 
396 Zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej, wykazy imienne 

oficerów jednostek podległych, wnitoSki aw,ansowe, meldunki o sta
nie liczebnym j,ednostek. 

397 Imienne wykazy ofi·cerów podległych jednostek oraz korespon
dencja w sprawach personałnych. 

398 P:rortokóły konrt:roli pracy rkancelarii i magazynów oraz schematy 
rbtojowe. · 

399 Tabele kodów. 

Oddział wojsk inżynieryjnych 

400 Rozikazy opera•cyjne dowództwa 2 A WP, sprawozdania z d:zllała,J

nośd 1bojowej podłegłych jednos-tek oraz meld'UIIlki bojowe. 
401 Meldunki bojow·e rp·odłegłyrch jednostek. 

/ 

402 Merldunkli. . orpera-cyjne dła sztabu I Frontu Ukraiińskiego. 

403 Meldunki bojowe podłegły,ch jednostek. 

404 Sprawozdania z dzialarlnośoi 'bojowej 4 BSarp. 

405 Sprawo.~dania z ,d7Ji.alar1ności bojrowej podległych jednostek oraz 
melduntk.i bojowe. 

406 Mapa i schemat .umocnień ·s~perskioh ó. system obrony nie.przyja
cicla nad rz. Nysą na odcinku Gorka ci. Rotenburg - o;pvacowane 
przez dowództwo A~rmii Rad2lieckiej. 

Odd,ział personalny 

407 R!ozkazy i ~a·rządzenia NDWP w sprawach organizacyjnjl'ch, rper
sona~nych i dyscyplinarnjl'ch. 

408 Ro:?Jkazy personałne NDWP oraz wjl'ciągi z 1ych rozkazów -
zwoilnrl.enm i skierowania na stanowiska r.i. ·wykazy ofi:cerów w jed
nootkach. 
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Daty 

1 
14.06.1945 
5.06.-

25.09.1945 
6.06.-

25.09.1945 
14.06. -
25.09.1945 
2.07.-

25.09.1945 
1.01.-

25.09.1945 

1.01. -
25.09 .. 1945 
16.04. -
18.12.1945 
9.06.-

25.09.1945 
11.06. -
25.09.1945 

1.01. -
25.09.1945 
1.01. -

25.09.1945 
14.04.-

6.06.1945 

15.06. -
25.09.1945 
1.01. -

25.09.1945 
30.07.1945 

4.04.-
4.05.1945 
3.01.-

10.09T945 
6.01. -

23.06.1945 
28.01.-

9.04.1945 
27.04.-
13.06.1945 
2 

f3.o5.1945 
7.08.1945 

9.01. -
26.08.1945 
9.01.-

17.09.1945 

Ilość 
kart 

212 

369 

581 

206 

326 

118 

40 

40 

125 

88 

85 

182 

377 

70 

156 

12 

230 

370 

30 

194 

70 

174 

2 

100 

236 

l Uwagi 



sygna- ~ T Y T U Ł, T R E Ś Ć 
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409 Rozkazy personalne ~ nominacyjne dowództwa 2 AWP. 

410 Rozkazy nominacyjne dowództwa 2 A WP. 

411 Rozkazy personailne i nominacyjne dowództwa 2 A WP. 

412 Ro2'Jkazy 1personalne oraz nominacyjne dowództwa 2 A WP. 

413 Rozkazy personalne dywizji wchodzących w skład armii. 

414 Wn<ioski odznaczenil()we, spisy •odznac:zonych oraz korespondencja 
w sprawach persona!lmych. 

415 Wnioski odznaczeniowe i •korespondencja w tej spraw·i·e o·raz wy
kazy odznaczonych. 

416 Wnioski odznaczeniowe i korespondencja w sprawach persona•l
nych. 

417 Wnioski odm~aczeniowe. 

418 Wnioski odznaczeniowe, korespondencja w tych sprawach oraz 
wykazy odznaczonych. 

419 Wnitos!ki. odznaczeniowe, korespondencja w sprawach odznaczeń 

oraz wykazy odznacwnych. 
420 Wykazy zagi.n~OLD.ych bez wieści z 2 AWP. 

421 Korespondencja ·w sprawie odznaczeń oraz wy1kazy odznaczonych. 

422 

428 

424 

425 

426 

Kwatermistrzostwo 

Rozkazy NDWP w •&praw•a·ch organizacyjnych, gospoda·rczych, dy
scyplinarnych i •vozkazy ofi cerskie. 
Rozkazy kwatermistrzostwa 2 A WP w sprawach gospodarczo
administracyjnych oraz rozkazy ofJcerskie. 
Meldunki o stanri.e bojowym, sprawozdania oddziałów i jednostek 
kwart;ermistrwSJtw.a 2 A WP w sprawach uzupełnień. 
Sprawozdania i meldtmki 10 stani·e tbojo.wym oddziałów i jednostek 
kwatermistrzostwa 2 A WP. 
Akta likwidacyjne kwatermistrzos.twa 2 A WP (.protokóły zdaw
czo-odbiorcze ze sprzę1ru gospodar.czego, taJborowego itd.). 

Oddzial samochodowy 

Daty 

11.01. 
35.04.1945 
22.01. -
31.08.1945 
30.05.-
14.08.1945 
1.09.1944 

01.1945 
5.01. -

23.09.1945 
1.01. -

20.03.1945 
17.01. -
27.05.1945 
16.05. -

9.07.1945 
21.06. -
30.08.1945 
8.07. -

14.08.1945 
13.07. -
25.09.1945 
6.08.-

30.12.1945 
14.08. -
25.09.1945 

17.11.1944 
12.09.1945 
28.12.1944 

5.09.1945 
1.01. -

20.02.1945 
21 
18.08.1945 

31.12.1945 

ilość 
kart 

207 

228 

245 

187 

379 

411 

541 

623 

344 

757 

697 

39 

605 

145 

235 

343 

44 

346 

427 Rozkazy i rozp•orządzenia oddziału samochodowego 2 A WP w spra- 19.01. - 120 
wach orgaJ11izacyjnych, cha·ra:kterystyki s:tu~bowe i koresponden-. 21.09.1945 
cja w sprawach persona•lnych. 

Oddzial intendentury 

428 Wykazy statystyczne stanu liczebnego koni i sprzętu intendenckie
go 2 AWP. 

429 Riozkazy .i zarządzerna NDWP w sprawach or,ganizacyjnych, za
opatrzenia, dyscypillna;rnych i gospoda~czych oraz rozkazy oko
licznościowe. 

43·0 Rozkazy i rzarządzenia dowództwa 2 A WP i WP w sprawach "orga
nizacyjnych, dyscyplinarnych i gospodarczych. 

43'1 Rozkazy i zarządzenia kwatermistrzostwa 2 A WP w sprawach za
opatrzenia, ·sanitarnych, s21koleniowych i gospodarczych oraz !l."Oz
kazy oficerskie. 
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30.09.-
31.12.1944 
1.01.-

25.09.1945 

1.01. -
25.09.1945 
1.01. -

25.09.1945 

105 

99 

252 

171 

l Uwagi 



Sygna-J 
tura 

• 

TYTUL, TRESć Daty 

432 Rozkazy i zarządzenia intendenta 2 A WP w sprawach zaopatrze
nia, dyscYJPlin<lli'nych, personalnych. 

1.01. -
25.09.1945 
20.03. -
25.09.1945 

433 Faktyczny stan bojowy oddziałów 2· AWP. 

434 

_435_ 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

442 

443 

444 

445 
446 
447 
448 

449 
450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

Sprawozdania miesięczne o żywnościowO-furażowym zaopatrzeniu 1.06. -
armii, rozliczenia fiillansowe oraz dzienniki zaopatrzenia. 30.07.1945 
Sprawozdania_miesięczne-o ż~ościowo-furażow-ym -zaopati'zeniu- 1 - - 
armii, akta odbioru produktów prrez jednost ki. 30.07.1945 
Sprawozdania miesięczne o zaopatrzeniu furażowo-żywnościowym, 1.07. -
karty żywnościowe i zawiadomienia o przyznaniu .racji żywnościo- 30.10.1945 
wych i pasz. 
Sprawozdania miesięczne o żywnościowo-furażowym zaopatrzeniu 1.08. -
armii, akta uboju zwierząt rzeźnych i spisy produktów żywnościo- 30.09.1945 
wy ch. 
Sprawozdania miesięczne o żywnościowo-furażowym zaopatrzeniu 
armii, meldunki o stanie zaopatrzenia, karty żywnościowe. 
Karty prowiantowe, protokoły przyjęcia towarów oraz zapotrzebo
wania na żywność. 
Protokoły przyjęcia towarów, zapotrzebowania na żywność oraz 
upoważnienia do odbioru żywności. 
Upoważnienia do odbioru artykułów żywnościowych oraz imienny 
wykaz oficerów będących na zaopatrzeniu. 
Zapotrzebowania na żywność oraz upoważnienia do odbioru żyw
ności. 

Zapotrzebowani•a na żywność oraz upoważnienia do odbioru talo
nów na żywność. 
Protokoły o zniszczeniu dokumentów, protokoły zdawczo-odbior
cze sprzętu intendenckiego. 

Oddzial sanitarny 

Sprawozdania lekarskie z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdanie z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP w miesiącach 
listopadzie i grudniu. 
Sprawozdania lekarskie 4 kompanii zdobyczy wojennych. 
Sprawozdania oddziału ewakuacyjnego 2 A WP o działalności po
lowego punktu ewakuacyjnego nr 3 od dnia ·sformowania 2 A WP 
do 31 maja 1945 r. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia i pracy polowego 
punktu ewakuacyjnego nr 3. 
Sprawozdania lekarskie komendy polowego punktu ewakuacyjne
go nr 3. 
Rozkazy NDWP i dowództwa 2 A WP w sprawach gospodarczych, 
administracyjnych, dyscyplinarnych oraz sanitarnych. 
Rozkazy NDWP, sztabu kwatermistrzostwa oraz szefa służby zdro
wia w sprawach gospodarczych, dyscyplinarno-personalnych, sani
tarnych oraz rozkazy oficerskie. 
Rozkazy i zarządzenia NDWP w sprawach sanitarnych i gospo
darczych. 
Rozkazy dowództwa 2 A WP w sprawach szkoleniowych, dyscypli
narnych, gospodarczych oraz sanitarnych. 
Meldunki szefa służby zdrowia o chorych rannych i rekonwale-
scentach. 

1-
30.09.1945 
1-

30.01.1945 
l 

30.01.1945 
1.01. -

30.06.1945 
1-

30.06.1945 
1.07. -

30.09.1945 
1-

30.09.1945 

1944-1945 
1944-1945 

1944 
1944 

1944-1945 
1944-1945 

1944-1945 

1944-1945 

1945 

1945 

1945 

1945 

1945 

458 Meldunki o ilości chorych i rekonwalescentów w jednostkach. 
459 Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP w czasie ope

racji bojowej - kwiecień - maj 1945 r. 

1945 
1945 

460 Sprawozdania lekarskie szefa slqżby ·zdrowia 2 A WP. 1945 

- 1.26-

Ilość 
kart 

36 

78 

950 

- 1000 -

107 

964 

349 

2937 

1555 

484 

1499 

273 

17 

37 

36 
9 

131 

387 

121 

267 

8 

173 

l Uwagi 



·Sygna·\ 
tura T Y T U L, T RE Ś Ć Daty 

461 Sprawozdania pięciodniowe z działalności służby zdrowia 2 A WP. 1945 
462 Sprawo:z;dania z przeprowadzonego przeglądu profilaktycznego jed- 1945 

nostek. 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 

475 
476 
477 
478 
47g 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
48g 
4go 
491 
492 

' 493 
494 
495 
4g6 
4g7 
4g8 
49g 
500 

501 

502 
503 

504 
505 

Sprawozdania lekarskie z podległych jednostek. 
Sprawozdania lekarskie z podległych jednostek. 
Sprawozdania lekarskie z podległych jednostek. 
Sprawozdania lekarskie z podległych jednostek. 
Sprawozdania lekarskie polowego punktu ewakuacyjnego nr 3. 
Sprawozdania lekarskie polowego punktu ewakuacyjnego nr 3. 
Sprawozdania lekarskie polowego punktu ewakuacyjnego nr 3. 
Sprawozdania lekarskie polowego punktu ewakuacyjnego nr 3. 
Uzupełnienia do sprawozdań z pracy służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP w okresie 
operacji berlińskiej . 

Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności służby zdrowia 2 A WP. 
Sprawozdania z działalności siużby zdrowia 2 AWP. 
Spravvozdania lekarskie z l KPanc. 
Sprawozdania lekarskie z 2 DA. 
Sprawozdania lekarskie 3 DA. 
Sprawozdania lekarskie 5 DP. 
Sprawozdania lekarskie 7 DP. 
Sprawozdania lekarskie z 8 DP. 
Sprawozdania lekarskie z g DP. 
Sprawozdania lekarskie z 10 DP. 
Sprawozdania lekarskie z 11 DP. 
Sprawozdania lekarskie 4 BSap. 
Sprawozdanie lekarskie z 5 BAC. 
Sprawozdania lekarskie z 9 BPpanc. 
Sprawozdania lekarskie z 6 pal. 
Sprawozdania lekarskie z 28 pas. 
Sprawozdania lekarskie 4 pl. 
Sprawozdania lekarskie 4 zpp. 
Sprawozdania lekarskie 35 pm. 
Sprawozdania lekarskie z g samodzielnego baonu zdobyczy wo
jennych. 
Sprawozdania lekarskie z 14 samodzielnego batalionu budowy 
dróg. 
Sprawozdania lekarskie 6 samodzielnego batalionu .samochodowego. 
Sprawozdania lekarskie 5 samodzielnego batalionu remontu .samo-
chodów. · 
Sprawozdania lekarskie oficersk~ej szkoły piechoty nr 3. 
Pisma szyfrowańe. 

Oddzial weterynaryjny 

506 Rozkazy i zarządzenia Dowództwa Frontu Ukraińskiego 2 A WP 
w sprawa~h organizacyjnych i weterynaryjnych. 

507 Rozkazy i zarządzenia Departamentu Weterynarii i Frontu Ukraiń
skiego w sprawach weterynaryjnych. 

508 Rozkazy dowództwa 2 A WP w sprawach organizacyjnych, kores
pondencja w sprawach weterynaryjnych. 
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·1g45 
1g45 
1945 
1g45 
1g45 
1g45 
1g45 
lg45 
1g45 
1945 
1g45 
1g45 

1945 
1g45 
]g45 
1945 
1g45 
1945 
1g45 
]g45 
1g45 
1g45 
1g45 
]g45 
1945 
1945 
1945 
]g45 
1g45 
1g45 
1g45 
1g45 
1g45 
1g45 

1945-lg46 
1g45 
1g45 
1945 

1945 • 

1g45 
1g45 . 

1g45 
1945 

6.09.1944 
12.09.1945 
4.09.1944 
7.09.1945 

14.09.1944 
12.09.1945 

Ilość 
kart 

115 
89 
67 

223 

60 
31 

212 

34 
4g 
33 

106 
157 
148 
143 
77 
41 

121 

30 
165 
29 

120 
55 

117 
37 
61 

70 

226 
80 

27 
160 

440 

27 

188 

l Uwagi 



Sygna-~ . 
tura T Y T U L, T RE Ś C 

509 

510 

511 

512 

513 

514 

515 

516 

517 

Rozkazy i zarządzenia dotyczące leczenia chorych zwierząt, mel
dunki o chorobach zakaźnych, wykazy sprzętu weterynaryjnego, 
korespondencja w sprawach terapeutycznych. 
Instrukcja w sprawie utrzymania i opieki nad końmi w Wojsku 
Polskim, materiały z kontroli jednostek weterynaryjnych i kores
pondencja w tej sprawie. 
Plany pracy oddziału , plany szkolenia oficerów służby weterynaryj
nej oraz korespondencja z tym związana. 
Meldunki o stanie bojowym, imienne wykazy oficerów służby we
teryjnej, korespondencja w sprawach personalnych. 
Meldunki statystyczne o chorobach zakaźnych . 

Sprawozdania o stanie taboru konnego i innych zwierząt wojsko- · 
wy ch. 
Sprawozdania o stanie i obrocie medykamentów oraz akta zdawczo
odbiorcze mienia weterynaryjnego. 
Wykazy chorych i wyleczonych koni, sprawozdania o stanie pogło
wia końskiego , korespondencja związana z ewakuacją zwierząt. 
Korespondencja w sprawach chorób zakaźnych , sprawozdania mie
sięczne jednostek weterynaryjnych, wykazy koni. 

Qddzial zdobyczy wojennych 

Daty 

5.10.1944 
26.06.1945 

20.11.1944 
19.09.1945 

1.10.1944 
10.09.1945 
19.10.1944 
4.09.1945 

23.11.1944 
14.09.1945 
4.10.1944 

11.09.1945 
20.11.1944 
19.09.1945 

2.11.1944 
9.09.1945 
5.10.1944 
7.07.1945 

Ilość 
kart 

70 

60 

96 

484 

227 

608 

189 

286 

154 

518 Kronika 4 samodzielnej kompanii zdobyczy wojennych 2 A WP. 11.09.1944 16 
2.09.1945 

519 Kronika oddziału zdobyczy wojennych Kwatermistrzostwa 2 A WP. 28.10.1944 6 

Wojskowa prokuratura 

52.0 Rozkazy i rzarządzenia dowództwa 2 . A WP w sprawach organiza
cyjnych, personalnych i dyscyplinarnych. 

521 Rozkazy Naczelnego Prokuratora w sprawach dyscypli111arnych, 
okólniki NSW regulujące pracę prokuratur wojskowych oraz 
sprawozdania z pracy prokuratur wojskowych. 

522 Rozkazy prokuratora 2 A WP w sprawach personalnych, dyscypli
. narnych oraz korespondencja w spr awach karno-sądowych. 

523 Sprawozdania z d:zialalności wojskowej prokuratury 2 AWP. 

524 Rapor ty z kontroli i lustracji jednostek 2 A WP. 

Sąd wojskowy 

525 Rozkazy NDWP w sprawach karnych i gospodarczych, wykaz 
osób zatrudnionych w sądzie 2 A WP, upoważnienia na pobranie 
pieniędzy, przepustki oraz pokwitowania. 

526 Rozka:zy NDWP w ·sprawach organizacyjnych, personalnych i dy
scyplinarnych oraz rozkazy okolicznościowe. 

527 Rozkazy dowództwa 2 A WP w sprawach organizacyjnych, szko
leniowych, personalnych, dyscyplinarnych i gospodarrczych. 

528 Wyciągi z rozkazów nominacyjnych, życiorysy, charakterystyki służ-
bowe oraz kor·espondencja w s·prawach .pe; sonalnych. · 

529 Zarządzenia i okólniki Najwyższego Sądu Wojskowego w sprawach 
organizacyjnych dyscyplinarrnych oraz kor.espondencja w spra-
wach sądowych. 
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1.09.1945 

1.12.1944 
12.09.1945 

1.01. -
31.03.1945 

1.01. -
13.09.1945 

1.01. -
12.09.1945 

1.01. -
12.09.1945 

2.09.- . 
30.12.1944 

26.09. -
31.12.1944 
26'.09. -
31.12.1944 
23.10. -
31.12.1944 
2.10.-

31.12.1944 

305 

327 

350 

140 

105 

57 

56 

99 

87 

45 

Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚć 

530 Zarządzenia, okólniki i korespondencja Wydziału Sądownictwa Wo
jennego w sprawach karno-sądowych. 

531 Zarządzenia · dowództwa 2 A WP w sprawach sz::kolenia, taj·emnicy 
wojskowej i dyscypliny. 

532 Księga rozkazów dziennych sądu 2 A WP. 

533 Sprawozdania z pracy sądów wojskowych 2 A WP. 

534 Korespondencja w sprawach wyrokowania, personalnych i dyscy
plinarnych, dzienne rozkłady zajęć, talbele haseł. 

535 Korespondencja w sprawach karnych prowadzona z podległymi 

sądami wojskowymi. 
53'6 Korespondencja w sprawach kar nych. 

.537 Korespondencja w sprawach _karnych. 

.538 Korespondencja w sprawach kalfnych wojskowego sądu 2 A WP. 

.539 Rozkazy, zarządzenia, okólniki NDWP i Wydziału Sądownictwa 

Wojennego w sprawahc karnych oraz korespondencja w tych spra
wach . 

. 540 Rozkazy i zarządzenia NDWP w sprawach orr.ganizacyjnych, perso
nalnych, dyscyplinarnych i gospodarczych. 

:541 Rozkazy Dowództwa 2 A WP w sprawach organizacyjnych, szko
leniowych, personalnych i dyscyplinarnych. 

.542 Ro z::kazy bojowe 9 DP oraz meldunki sytuacyjne. 

:543 Rozkazy i meldunki bojowe g DP. 

:544 Zarządzenia Dowództwa 2 A WP w sprawach OQ"ganizacyjnych, 
·szkoleniowych i dyscyplinarnych. 

.545 Zarządzenia , okólniki i korespondencja Najwyżs:liego Sądu Wojsko
wego w sprawach karnych. 

.546 Meldunki bojowe g DP. 

.547 Sprawozdania z pracy sądów wojskowych 2 AWP. 

.548 Kwartalne sprawozdania z pracy sądów wojskowych 2 AWP. 

.549 Sprawozdania z pracy sądów wojskowych 2 A WP. 

·550 Sprawozdania z działalności oficerskich sądów honorowych. 

·551 P r otesty prokuratora 2 A WP kierowane do Naczelnej Prokura
tury Wojskowej. 

:552 Korespondencja w sprawach personaLnych. 

:553 Kor.espondencja w . sprawach gospoda•rczych, listy kandydatów na 
ławników, meldunki o nadzwyczajnych wypadkach, protokoły 

zniszczenia akt. 
:554 Korespondencja w sprawach wyroków wydanych przez sądy dy

wizyjne. 

::17 - Inwentarz akt - 12g-

Daty 

5.10.-
31.12.1944 
26.09.-
31.12.1944 
26.09.1g44 
1.09.1945 
1.10. -

31.12.1944 
28.og_ -
31.12.1g44 
15.10.1g44 
6.ol.lg45 

26.10. -
30.12.1g44 
10.11. -
30.12.1g44 
24.11.1944 
10.09.1945 

1.01. -
3(07.1g45 

1.01. -
2o.og.1g45 

1.01. -
2o.og.1g45 

2.01. -
3.04.1g45 

26.02. -
20.05.1g45 

1.01. -
2o.og.1g45 

1.01. -
2o.og.1g45 

1.05. -
20.06.1g45 

1.01. -
20.09.1g45 

1.01. -
31.07.1g45 
1.01. -

2o.og.1g45 
1.01. -

2o.og.1g45 
25.07. -
28.08.1g45 
1.01. -

2o.og.1g45 
1.01. -

20.09.1g45 

3.01. -
13.09.1945 

n ość 
kart 

73 

73 

45 

186 

88 

63 

38 

18 

301 

205 

288 

1g7 

176 

115 

46 

145 

23 

256 

91 

183 

18 

7 

2g8 

301 

118 

l Uwagi 
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INWENTARZ AKT DOWODZTWA 3 ARMII WP 

Zespól nr 6 

Dowództwo 3 armii WP, którego formowanie 
podjęto na podstawie rozkazu NDWP nr 41 z dnia 
6 października 1944 r . według etatu 02/404,* roz
formowane zostało zgodnie z rozkaz'em NDWP 
nr 59/org. z dnia 15 listopada 1944 r. ** o zanie
chaniu formowania tej armii. 

nizacji i uzupełnień, kancelaria, zarząd polityczno
wychowawczy, dowództwo artylerii, szefostwo 
wojsk inżynieryjnych, oddział łącznąści oraz za
rząd tyłów. 

W skład dowództwa wchodziły : oddział orga-

Zespól zawiera 96 teczek, brakowania akt nie prze
prowadzano. Wstępnie uporządkował mgr M. Wrzo
sek, do druku przygotowała mgr Z. Hałówna. 

Sygna- ~ 
tura T Y T U Ł, T RE Ś Ć 

Sztab 

Oddział organizacji i uzupelnie1~ 

l Rozkazy organizacyjne, nominacyjne, okolicznościowe oficerskie 
oraz meldunki operacyjne. 

2 Rozkazy organizacyjne; meldunki o stanie bojowym jednostek 
podległych oraz korespondencja w sprawie uzupełnień składu 

osobowego. 
3 Rozkazy w sprawach organizacyjnych, personalnych i zaopatrze

niowych. 
4 Meldunki o stanie bojowym jednostek 3 A WP. 

5 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

6 Sprawozdania o stanie bojowym jednostek armii. 

7 Korespondencja w sprawie uzupełnienia jednostek pod względem 
stanu osobowego. 

8 Zapotrzebowania ilościowe na uzupełnienie stanu osobowego, ewi
dencja wydanych pieczęci oraz korespondencja· w sprawach per
sonalnych. 

9 Etaty nr 010/420 - 010/431 dowództwa zmotoryzowanej b r ygady 
piechoty oraz jednostek podległych. 

10 Etat nr 010/390 batalionu remontowego broni pancernej. 

11 Etaty : nr 010/563 samodzielnej kompanii obrony chemicznej, 
nr 010/388 samodzielnej samochodowej kompanii podwozu mate
riałów pędnych i nr 010/95 polowej piekarni. 

12 Etaty: nr 010/9 Dowództwa Wojsk Pancernych i etat nr 02/415 Do-
wództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzownaych. 

13 Etat nr 010/414 pułku czołgów. 
14 Etat nr 010/414 pułku czołgów. 
15 Etat nr ·ol0/419 samodzielnego batalionu łączności. 
16 Etat nr 010/ 418 dowództwa KPanc. 
17 Etat nr 010/452 pułku artylerii przeciwlotniczej korpusu pancer-

nego. 
18 Etat nr 010/451 kompanii karabinów przeciwlotniczych. 
19 Etat nr 010/ 170 polowego składu sprzętu pancernego. 
20 Etat nr 080/540 pułku moździerzy 
21 Etat nr 10/388 samodzielnej samochodowej kompanii podwozu 

materiałów pędnych. 

22 Etat nr 032/7 samodzielnego batalionu transportu samochodowego. 
23 Etat nr 010/ 484 pułku artylerii samochodowej SU-76. 
24 Etat nr 010/462 pułku artylerii samochodowej SU-85. 

* CA W, Szt. Gł., t. 30•3, s. 77-78. 
** CA W, Szt. Gl., t. 303, s, 139--140. 
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Daty 

8.08. -
18.11.1944 

6.10. -
1.12.1944 

19.10. -
2.12.1944 

17.10. -
29.11.1944 
lO 
29.11.1944 
14.10. -
22.11.1944 
28.10. -
29.11.1944 
19.10. -

2.12.1944 

7.02.1943 

24.04.1942 

15.06.1942 
12.04.1943 

3.01.1943 

7.01.1943 
7.01.1943 
7.02.1943 
7.02.1943 
1.04.1943 

1.04.1943 
7.04.1943 
7.06.1943 

24.06.1943 

1.08.1943' 
9.10.1943 
7.02.1944 

Ilość 
kart 

113 

204 

83 

36 

145 

112 

125 

108 

63 

8 

lO 

5 

7 
8 
8 
7 
8 

l 
4 

lO 
3 

7 
8 
9 

l Uwagi 



Sy.gna·i 
tura TYTUL, TREŚĆ 

25 Etat nr 04/ 56"8 samodzielnego dywizjonu artylerii samochodowej 
SU-76. 

26 Etat nr 08/83 samodzielnego gwardyjskiego dywizjonu moździerzy. 
27 Etat nr 04/58 polowej bazy remontu samochodów. 
28 Etat nr 010/480 szkolnego pułku czołgów. 
29 Etat nr 04/257 samodzielnego baonu rozpoznawczego. 
30 Foprawki do etatu nr 010/418 dowództwa korpusu pancernego. 

Kancelaria sztabu 

31 Rozkazy nominacyjne Sztabu 3 A WF, wykaz imienny oficerów 
sztabu armii oraz rozkazy oficerskie. 

Zarząd polityczno-wychowawczy 

32 Rozkazy personalne i nominacyjne, meldunki o nadzwyczajnych 
wypadkach oraz instrukcje i koi·espondencja w spra:wach pol
wych. 

33 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach oraz o sytuacji pol-wych. 
w j·ednostkach armii. 

Dowództwo artylerii 

314 Rozkazy organizacyjne, szkoleniowe oraz oficerskie. 

35 Ro7_!(azy persoJ:!alne i kcresponde!lc:ja w sprawach personalnych·. 

36 Rozkazy personalne oraz imicn!le spisy oficerów artylerii 6 DF 
1 10 DF. 

37 Meldunki operacyjne o stanie bojowym podległych jednostek arty
leryjskich oraz programy szkolenia bojowego. 

38 Meldunki o stanie bojowym podległych jednostek ar-tyleryjskich. 

Oddział wojsk inżynieryjnych 

39 Roz;kazy NDWF w sprawach administracyjnych, sanitarnych, oko-
licznościowych, oficerskie i nominacyjne. 

40 Rozkazy Dowództwa Wojsk Inżynieryjnych WF w sprawach sZJko-
lenia bojowego oraz o składaniu sprawozdań. 

41 Rozkazy Dowództwa Wojsk Inżynieryjnych WF i plany szkolenia 
bojowego. 

42 Meldunki w sprawach inżynieryjnych. 

43 Meldunki w sprawach inżynieryjnych. 

44 Meldunki o stanie bojowym jednostek inżynieryjnych 3 AWF. 

Oddział łączności 

45 Rozkaz NDWF w sprawie sformowa nia 16 magazynu sprzętu łącz
ności. 

46 Rozkazy organizacyjne, okolicznościowe i oficer·skie. 

47 Rozkaz dowódcy 3 AWF w sprawie dodania liter do numerów 
poczt polowych. 
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Daty 

27.04.1944 

8.12.1944 
04.1944 
04.1944 

1944 
1944 

1.10. -
2.12.1944 

30.09. -
27.11.1944 

28.10.1944 
8.11.1944 

19.10. -
22.11.1944 
17.10. -
27.11.1944 
17.10. -
27.11.1944 
19.10. -
22.11.1944 
19.10. -
22.11.1944 

19.10. -
27.11.1944 
19.10. -
27.11.1944 
19.10. -
27.11.1944 
19.10. -
27.11.1944 
19.10. -
27.11.1944 
19.10. -
27.11.1944 

24.10.1944 

5.11. -
27.11.1944 

3.11.1944 

Ilość 
kart 

8 

4 
3 

29 
4 

23 

71 

59 

18 

90 

9 

34 

87 

13 

83 

50 

49 

25 

106 

!i O 

l 

44 

l 

Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

48 Rozkazy w sprawach personalnych. 

49 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

50 Meldunki o stanie bojowym służby łączności jednostek podległych 
3 AWP. 

51 Sprawozdania o działalności łączności w j€dnostkach 3' A WP oraz 
schematy łączności. 

52 Sprawozdanie o stanie łączności l A WP i 2 A WP. 

53 Plany szkolenia bojowego jednostek służby łączności. 

54 Instrukcja w sprawie s~kolenia bojowego jednostek łączności 

w listopadzie 1944 ~-. 

55 Instr ukcja w sprawie przygotowania sprzętu łączności. 
56 Imienne spisy oficerów łączności w s~bie 3 AWP. 

.57 Klucze do kodów. 

F(vvaternoistrzostvvo 

58 Rozkazy i korespondencja w sprawie rozformowania 3 AWP. 

59 Rozkazy w sprawach sanitarnych i zaopatr.zeniowych. 

60 Rozkazy o rozlokowaniu j·ednostek oraz wykazy tych jednostek. 

61 Rozkazy NDWP w sprawach administracyjnych, rozkazy oficerskie 
i okolicznościowe. 

62 Rozkazy w sprawach zaopatrzenia i oficerskie oraz sprawozdanie 
o stanie transportu samochodowego. 

63 Rozkazy w sprawie szkolenia szoferów, oficerslkie oraz meldunki 
o stanie sprzętu samochodowego w jednostkach. 

64 Sprawozdania o stani.e bojowym jednostek tyłowych armii. 

65 Protokóły i sprawozdania o rozformowaniu jednostek sanitarnych. 

66 Sprawozdanie o rozformowaniu 15 batalionu budowy dróg. 

67 Księga ewidencji zleceń na wydanie sprzętu jednostkom. 

68 Fokwitawania na sprzęt przekazany przez 8 batalion drogowo
eksploatacyjny po j·ego rozfor mowaniu. 

6'9 Imienne wykazy stanu osolbowego 7 batalionu samochodowego 
w okresi.e rozformowania. 

70 Korespondencja w sprawie rozformowania weterynaryjnych jed
nostek 3 A WP. 

71 Wykaz stanu osobowego 6 batalionu remontowo-budowlanego oraz 
korespondencja w sprawie rozformowania batalioll1u. 

72 Pokwitowania na sprzęt przekazany przez 13 batalion budowy 
mostów po jego .rozformowaniu. 

Oddzial drogowy 

73 Rozkazy o zaopatrzeniu rodzin oficerów oraz rozkazy oficerskie. 

74 Rozkaz w sprawie oszczędzania mundurów. 
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Daty 

5 
27.11.1944 

5 
27.11.1944 
5 

27:11.1944 
5 

27.11.1944 
5 

27.11.1944 
5 

27.11.1944 
31.10.1944 

21.11.1944 
5 

28.11.1944 
5 

27.11.1944 

17 
30.11.1944 
12.10.-
18.11.1944 
15.10. -
22.11.1944 
20.10. -
6.11.1944 

25.10. -
22.11.1944 

l 
30.11.1944 
20 .. 10.-
15.11.1944 
27 
30.11.1944 
30.11.1944 

1.10.-
1.12.1944 

20 
30.11.1944 
21 
30.11.1944 
21 
30.11.1944 
27 
30.11.1944 
27 
30:11 .1944 

10.10. -
2.12.1944 

30.10.-
3.11.1944 

Ilość 
kart 

16 

33 

128 

21 

22 

8 

l 

2 
44 

6 

9 

33 

25 

18 

39 

74 

21 

26 

5 

4 

14 

38 

54 

24 

13 

8 

2 

Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TRESć 

75 Rozkazy w sprawie szkolen~a bojowego. 

76 Meldu,nki o ilości żołnierzy potrzebnych na uzupełnienie jedr.w
stek drogowych i budowlanych. 

77 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

78 Meldunki o stanie bojowym jednostek drogowych 3 AWP. 

79 Sprawozdania o stanie bojowym oraz o rozlokowaniu jednostek 
drogowych. 

80 Plany działań jednostek budowlano-drogowych 3 A WP. 

81 Plany .szkolenia bojowego. 

82 Korespondencja w sprawie szkolenia traktorzystów oraz w spra
wach administracyjnych. 

83 Korespondencja w sprawie budowy osłony dróg przed śniegiem. 

Oddzial zaopatrzenia w materialy pędne 

84 Meldunki o zaopatrzeniu jednostek w sprzęt kwatermistrzoski. 

85 Meldunki o zaopatrzeniu jednostek w materiały pędne. 

86 Meldunki o zaopatrzeniu jednostek w sprzęt kwatermistrzoski. 

87 Meldunki o zużyciu materiałów pędnych . 

88 Meldunki o zużyciu materiałów pędnych . 

89 Meldunek o zapotrzebowaniu jednostek w sprzęt samochodowy 
i materiały pędne. 

90 Zestawienie ilości samochodów oraz zapasów materiałów pędnych 
w jednostkach. 

91 Obsada imienna stanu osobowego oraz meldunki o stanie wypo
sażenia jednostek w tabor samochodowy. 

Oddzial zaopatrzenia technicznego 

92 Zapotrzebowania i atestaty na sprzęt inżynieryjny. 

93 Obsady etatowe oddziału oraz rozkazy o niedociągnięciach w pra
cy sztabowej. 

Oddzial weterynaryjny 

94 Meldunki o stanie bojowym służby weterynaryjnej oraz o rozlo
kowaniu jednostek weterynaryjnych. 

95 Sprawozdania miesięczne o stanie osobowym służby weterynaryj
nej oraz o stanie zdrowotnym koni. 

96 Obsada stanowisk etatowych w służbie weterynaryjnej oraz ko
respondencja w sprawach weterynaryjnych. 
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Daty 

2 
9.11.1944 

10.10. -
1.12.1944 

10.10. -
5.11.1944 
4 

17.11.1944 
3 

17.11.1944 
10.10.-

1.1•2.1944 
6 

17.11.1944 
30.10. -
14.11.1944 
3 

15.11.1944 

1.10. -
20.11.1944 
27.10. -

2.12.1944 
1.11.-
2.12.1944 
l 

30.11.1944 
1.11.-
2.12.1944 

10.1944 

31.10.1944 

1.11.-
2.12.1944 

19.10. -
27.11.1944 

3 
21.11.1944 

19.10. -
27.11.1944 
19.10. -
27.11.1944 
12.10. -
19.11.1944 

. l Ilość l Uwagi kart 

13 

15 

6 

25 

17 

13 

7 

7 

7 

8 

15 

18 

27 

36 

5 

2 

35 

43 

17 

56 

11 

84 



ROZDZIAL III 

INWENTARZE l DYWIZJI PIECHOTY 

l Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza 
Kościuszki odznaczona Krzyżem Grunwaldu III 
klasy, Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Orderem 
Czerwonego Sztandaru i Orderem Kutuzowa II 
klasy sformowana została w dniu 9 maja 1943 r. *. 
Do 10 sierpnia 1943 r. jako formacja samodzielna 
podporządkowana operacyjnie Armii Radzieckiej, 
od 10 sierpnia 1943 r. pozostawała w składzie 

l KPSZ w ZSRR,*'~ od l kwietnia 1944 r. w skła

dzie l Armii Polskiej w ZSRR, **'' a następnie 

l armii WP. 

W skład dywizji wchodziły: l ;pulk piechoty, 

2 pułk piechoty, 3 pułk piechoty, l pułk adylerii 
lekkiej, l samodzielny batalion szkolny, l dywi
zjo~ artylerii samochodowej, l samodzielna kom
pania zwiadowcza, l batalion saperów, l 'kompania 
łączności, l samodzielna kompania chemiczna, l sa

modzielna kompania samochodowa, piekarnia po

lowa, pralnia polowa, l batalion sanitarny, ambu

laqs weterynaryjny, 28'08 stacja poczty polowej, 

1862 polowa kasa, pluton dowódcy artylerii i dy
wizyjne warsztaty mundurowe. Akta uporządko
wał i inwentarz d<? druku przygotował mgr M. 

Wrzosek. 

INWENTARZ AKT DOWÓDZTWA l DYWIZJI PIECHOTY 

Zespól nr 7 

Dowództwo l DP sformowane pierwotnie we
dług etatu nr 04/500, 15 października 1945 r. prze
formowane zostało na etat nr 2/20. W toku jego 

Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESć 

Oddział operacyjny 

działalności zostały wytworzone akta, stanowiące 

zespół złożony, zawierający obecnie 722 jednostki 
archiwalne. Zespołu nie brakowano. 

Daty Ilość 
kart l Uwagi 

l Rozkazy bojowe dowódcy dywizji i plany szkolenia bojowego. 29.08. -
28.12.1943 

65 Teczka za
wiera mel
dupki o sta
nie bojowym 
tuż przed bi
twą pod 
Lenino 

2 Zarządzenia bojowe dowódcy dywizji. 

* CA W, "Nowe Widnokręgi" nr 10, 1943, s. 2. \ 
** CAW, l AWP, t. 825, s. 13. ~ 

*** CAW, l AWP, t. 158, s. 6. 
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11.10. -
30.12.1943 

91 



Sygna-~ 
tura T Y T U Ł, T RE S ć 

'----------~-----------------------------------------------

3 Meldunki bojowe z walk pod Lenino. 

4 Komunikaty operacyjne sztabu 33 armiL 

5 Komunikaty i meldunki operacyjne. 

6 Mapy z działań bojowych 1- DP w 1943 r. 

7 Mapy z działań pod Lenino. 
8 Mapy z działań bojowych dywizji. 
9 Kopia listu dowódcy dywizji do dowódcy 67 radzieckiej BAH -

podziękowanie za wsparcie ogniowe w czasie bitwy pod Lenino. 
10 Meldunek bojowy nr Ol dowódcy l DP do dowódcy Frontu Za

chodniego o przybyciu dywizji w rejon działań frontu , meldunki 
o stanie bojowym dywizji oraz o zaopatrzeniu w sprzęt bojowy 
i kwatermistrzowski. 

11 Instrukcje alarmowe i dotyczące obrony przeciwlotniczej , normy 
załadowania wagonów w czasie przewozu wojska. 

12 Wyszkolenie bojowe. -- Instrukcje, regulaminy, tematy. Etaty 
pododdziałów tyłowych. 

13 Wyszkolenie bojowe. -- Instrukcje, sprawozdania, kontrola. 

14 Dziennik dzialań bojowych. 

15 Dziennik działa1'1 bojowych . 

16 Meldunki dzienne o stanie bojowym jednostek dywizji. 

17 Meldunki dzienne o stanie bojowym jednostek dywizji. 

18 Rozkazy bojowe dowódcy l DP. 

19 Rozkazy wyższych dowództw w sprawach operacyjnych, organiza
cyjnych, administracyjnych i okolicznościowe. 

20 Rozkazy bojowe, plany działań bojowych, sprawozdanie z forso
wania Wisły w rejonie Warszawy, materiały dotyczące szkolenia 
bojowego. 

21 Rozkazy bojowe dowódcy dywizji. 

22 Działania bojowe. -- Rozporządzenia , schematy celów artyleryjs
kich, sprawozdania. 

23 Działania bojowe. - Rozkazy, plany i· szkice. 

24 Rozkazy operacyjne i bojowe, plany obrony, instrukcje alarmowe. 

25 Działania bojowe. - Rozkazy, meldunki. 

26 Działania bojowe. - Zarządzenia, meldunki o ugrupowaniu nie
przyjaciela, schematy szyku bojowego. 

27 Działania bojowe. - Rozkazy, meldunki sytuacyjne, schematy 
bojowe. 

28 Rozkaz bojowy i konspekty do ćwiczeń artyleryjskich. 

29 Działania bojowe.- Plany działań dywizji, rozporządzenia bojowe, 
okresowe sprawozdania bojowe. Zarządzenia i sprawozdania doty
czące walk dywizji z bandami. 
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Daty 

7 
17.10.1943 
11.10. -
18.12.1943 
13.10. -
22.11.1943 

1.09. -
31.12.1943 
14.10.1943 

1943-1945 
14.10.1943 

26.06. -
31.12.1943 

3.07. -
28.08.1943 
20.11.1943 
18.04.1945 
31.12.1943 
29.06.Hi44 

9.05.1943 
31.12.1944 

9.05.1943 
2.05.1945 

31.10. -
31.12.1943 
l 

20.12.1943 
1.07.1944 

31.08.1945 
29.07.1944 
27.11.1945 

3.08. 
31.12.1944 

21.08. -
21.12.1944 
22.08.-
6.12.1944 
7 
9.09.1944 

23.09. -
13.10.1944 

1.10. -
31.12.1944 
21.10. -
9.12.1944 

12 
14.12.1944 
18 
20.12.1944 
21.12.1944 
12.09.1945 

Ilość 
kart 

72 

49 

54 

9 

2 
18 
l 

178 

23 

174 

122 

128 

246 

306 

183 

125 

149 

291 

28 

94 

13 

33 

165 

66 

70 

12 

181 

Uwagi 

Rozkaz Szefa 
Sztabu Głów-
nego \VP 
o rozlokowa
niu l D P 
na Podlasiu 
w celu zwal
czania band. 



s:a-~ TYTUL, TRES_ ć 

30 , Komunikaty operacyjne meldunki bojowe. 

31 Meldunki bojowe l DP. 

32 Meldunki bojowe dowódcY. artylerii dywizyjnej i meldunki zwia
dowcze szefa 2 oddziału sztabu dywizji przesyłane do szefa od
działu operacyjnego sztabu dywizji. 

33 Meldunki zwiadowcze szefa 2 oddziału sztabu dywizji do szefa od
działu operacyjnego sztabu dywizji. 

34 Meldunki bojowe dowódcy dywizji. 

35 Meldunki bojowe z podległych jednostek. 

36 . Sprawozdania z działań bojowych i schematy szyku bojowego. 

37 Opis działań bojowych dywizji w rejonie Dęblina. 

38 Sprawozdanie z walk dywizji had Wisłą w rejonie Dęblina. 

3g Sprawozdanie z przebiegu walk dywizji o zdobycie Pragi. 

40 Sprawozdania z walk dywizji w rejÓnie Białolęki k. Warszawy. 

41 Opis działań bojowych dywizji w rejonie Jabłonny. 

42 Schematy i· szkice położenia jednostek l DP. 

43 Schematy obrony i rozlokowania podległych jednostek. 

44 Protokoły o przekazaniu odcinków obrony innym oddziałom. 

45 Instrukcje alarmowe, rozkazy okolicznościowe, rozkazy i rozpo
rządzenia bojowe. 

46 Rozkazy dowódcy l KPSZ w ZSRR w sprawach szkoleniowych, 
sanitarnych, administracyjnych i dyscypliny wojskowej. 

47 Szkolenie bojowe.- Plany, sprawozdania, kontrola. Wykazy imien
ne strat bezpowrotnych, protokoły z kontroli kancelarii. 

48 Szkolenie bojowe. -Programy, sprawozdania. 

4g Szkolenie bojowe - schematy obrony. 

50 Rozporządzenia szefa sztabu dywizji w sprawach szkolenia bojo .. 
wego, · administracyjnych i dyscyplinarnych. Sygnały łączności 

z lotnictwem. 
51 Szkolenie bojowe. - Plany, programy, instrukcje, sprawozdania. 

52 Szkolenie bój owe. - Plany, sprawozdania . . 

53 Rozkaz bojowy, konspekty do ćwiczeń artyleryjskich. 

54 Programy i wytyczne szkolenia bojowego. 

55 Rozkazy dowódcy dywizji w sprawach administracyjnych i dyscy
pliny wojskowej, sprawozdania z działań bojowych dywizji, proto
koły o przekazaniu odcinków obrony innym oddziałom. 

56 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

57 Meldunki bojowe dowództwa dywizji. 
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l -

Daty l 
llość l Uwagi kart 

l 88 
30:06.1944 
16.07. - 218 
31.12.1944 
2g.o7. - 275 
30.09.1944 

29.07. - .60 
15.09.1944 
28.08. - g 
13.10.1944 
16 16g 
23.09.1944 
24.10. - g 
25.11.1944 
28.07.- 13 

2.08.1944 
30.07. - 11 
2.08.1944 

10 23 
15.09.1944 
24 13 
2g.1Q.1944 
24 17 
29.10.1944 
21 20 
29.08.1944 

l.Og.1g44 126 
19.05.1g45 

1.07. - 236 
21.12.1944 
3.10.- 25 

28.1l.lg44 
15.01. - 142 
24.08.1g44 
28.0i.1944 14g 
4.12.1g45 
1.04. - 78 

27.og.1944 
17.05. - 25 
30.06.1944 
4.07.- 170 

29.12.1944 

20.08. - 141 
31.12.1g44 
21.09. - 213 
24.12.1g44 

23 g 
25.1l.lg44 

3 14 
28.12.1944 
2.07.- 113 

25.08.1944 

l 14g 
20.01.1944 
18.01. - 14g 
31.05.1944 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

58 Meldunki o stanie bojowym dywizji. 

59 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

60 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

61 Meldunki o stanie bojowym dywizji. 

62 Meldunki o sLanie bojowym oraz o zaopatrzeniu w sprzęt, żywność 

furaż i paliwo. 
63 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

64 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

65 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

66 Meldunki o stanie bojowym dywizji. 

67 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

68 Stan bojowy jednostek dywizji. - Meldunki o zaopatrzeniu, roz
lokowaniu, przeprowadzonych zajęciach szkoleniowych. 

69 Stan bojowy jednostek dywizji. - Meldunki o zaopatrzeniu 
i o przeprowadzonych zajęciach szkoleniowych. 

70 Zarządzenia szefa sztabu dywizji w sprawach administracyjnych, 
sanitarnych, o przestrzeganiu dyscypliny i tajemnicy wojskowej. 

71 Rozkazy dowódcy dywizji w sprawach administracyjnych, sanitar
nych szkoleniowych i o przestrzeganiu ·dyscypliny oraz tajemnicy 
wojskowej. 

72 Zarządzenia szefa sztabu l KPSZ w ZSRR w sprawach rozloko
wania jednostek, administracyjnych, szkoleniowych oraz dyscy
pl}J!Y wojskowej. 

73 Zarządzenia szefa sztabu l KPSZ w ZSRR w sprawach sanitarnych, 
administracyjnych, przewozu wojsk i rozkaz organizacyjny nr l 
dowódcy l Armii Polskiej w ZSRR o utworzeniu armii i o jej 
składzie. 

'74 Rozkazy dowódcy l A WP w sprawach jeńców i zdobyczy wojen
nej, w sprawach dyscyplinarnych, administracyjnych i odznacze
niowych. 

75 Dziennik działań bojowych z załączonymi schematami bojowymi. 

76 Działania bojowe. - Rozkazy, zarządzenia, meldunki. 

77 Zarządzenia bojowe. 

78 Rozkazy bojowe i dzienne, programy szkolenia bojowego, spra
wozdania o wykroczeniach dyscyplinarnych. 

'79 Rozkazy i zarządzenia bojowe l DP, plany współdziałania arty
lerii dywizyjnej i sprawozdania z działań bojowych artylerii dy
wizyjnej . 

80 Rozkazy i zarządzenia bojowe dowódcy l DP oraz plany walki. 

81 Rozkazy bojowe, schematy obrony jednostek dywizji. 

82 Działania bojowe. - Rozkazy, sprawozdania. Zarządzenia w spra
wie opieki nad rannymi. 

83 Walka z bandami. -:- Rozkazy i zarządzenia. Rozkazy okolicznoś
ciowe. 

84 Rozkazy bojowe dotyczące zwalczania band. 

18 - Inwentarz akt -137-

Daty 

20 
31.01.1944 
25.01. -
25.07.1944 

1.02. -
1.03.1944 
l 

31.03.1944 
1.04. -
6.05.1944 

10.05. -
20.06.1944 
21.06. -
19.07.1944 
30.07. -
24.08.1944 
25.08. -
30.09.1944 
l 

31.10.1944 
l 

30.11.1944 
30.11. -
31.12.1944 

2.01. -
30.06.1944 

4.01. -
29.06.1944 

16.01.1944 
31.05.1945 

9.01. -
29.12.1944 

5.08.1944 
28.05.1945 

1.01. -
31.05.1945 

1.01. -
28.02.1945 

1.01. -
30.05.1945 

1.01. -
31.12.1945 

5.01. -
31.05.1945 

2.02: -
12.05.1945 
5.03.-
7.04.1945 

17.03. -
2.05.1945 
l 

31.06.1945 
1.06. -

31.12.1945 

n ość 
kart 

105 

127 

231 

150 

254 

306 

243 

217 

229 

344 

365 

294 

200 

125 

172 

171 

126 

195 

117 

41 

l'i:4 

44 

44 

57 

67 

23 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura - .. TYTUŁ, TREŚĆ 

85 Rozkazy bojowe dotyczące zwalc!zania band. 

86 Miesięczne sprawozdania z działań bojowych artylerii dywizyjnej . 

87 Mieldunki bojowe l DP. 

88 Meldunki bojowę oddziałów dywizji. 

89 Meldunki bojowe z podległych jednostek i schematy szyku bojo
wego. 

90 Działania bojowe. - Rozporządzenia, meldunki, zwiadowcze biu
letyny informacyjne. 

91 Meldunki bojowe i sytuacyjne jednostek dywizji. 

92 Meldunki o walkach z bandami. 

93 Codzienne meldunki bojowe przysyłane z jednostek do dowództwa 
dywizji. 

94 Codzienne meldunki bojowe ·i dyslokacyj n~ jednostek podległych. 

95 Mieldunki z walk z bandami w rejonie Siedlec. 

96 Meldunki z walk z ·bandami. 

97 Walki l pp z bandami w rejonie Siedlec. Meldunki bojowe 
i sytuacyjne. 

98 Mapy z naniesioną sytuacją o działaniach dywizji pod Warszawą 
i na Pomorzu. 

99 Szkolenie bojowe. - Rozkazy o wynikach kontroli, instrukcje. 

100 Meldunki dowódcy l DP w sprawach szkoleniowych, administra
cyjnych, o zdobyczy wojennej, o kontroli stanu bojowego w jed
nostkach oraz o walkach z ·bandami. 

101 Szkolenie bojowe. - .Programy, sprawozdania. 1 
l 

102 Szkolenie bojowe. - Plany, sprawozdania. · 

103 Rozkazy dowódcy l A WP w sprawach dyscypliny wojskowej, wy
szkolenia bojowego, administracyjne i okolicz11ościowe. 

104 Tematy i plany szkolenia bojowego, meldunki zwiadowcze, plany 
w alk z bandami w rejonie Sokoława i Siemiatycz, tabele rozmów 
radiowych,· zarządzenie wzbraniające rozstrzeliwania jeńców. 

105 Plany i programy szkolenia bojowego. · 

106 Meldunki o przebiegu szkolenia bojowego. 

107 Plany i rozkazy dotyczące szkolenia ,bojowego, przewozu woj'sk 
i spraw administracyjnych. 

108 Plany szkolenia bojowego, plany przewozu dywizji i sprawozda
nie o jego przebiegu) sprawozdania o wynikach kontroli stanu bo-
jowego jednostek. · 

109 Programy i plany kalendarzowe szkolenia bojowego. 

110 Rozkazy i plany szkolenia bojowego. 

111 Szkolenie· bojowe. - Plany, programy, tematy, rozkazy. 

112 Dokumenty o zabezpieczeniu łączności bojowej z jednostkami wal
czącymi na sąsiedniej ;pozycji. Protokoły zniszczenia dokumentów. 
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l' d 
Daty Ilość Uwagi kart 

13.06. - 27 
31.12.1945 

1.01. - 206 
1.09.1945 
2.01. - 144 

17.05.1945 
29.01. - 239 
15.02.1945 
16.02. - 259 
28.12.1945 

1.03. - 206 
25.05.1945 
16 312 
31.03.1945 
3.05.- 171 

17.11.1945 
l 248 

13.05.1945 
13 215 
30.05.1945 

1.06. - 111 
31.12.1945 

1.06. - 32 
31.12.1945 
l 298 

30.08.1945 
14.01. - 7 .· 
7.05.1945 
1.01. - 86 

31.12.1945 
2.01. - 275 

29.12.1945 

4.01. - 265 
31.12.1945 
15 61 
31:01.1945 
18.01. - 90 
15.07.1945 
17.02. - 38 
25.12.1945 

10.06. - 59 
10.08.19451 
l 352 

30.09.1945 

1.10. - 58 
31.12.1945 

1.10. - 155 
31.12.1945 

1.11.- 33 
31.12.1945 

20.11. - ' 34 
30.12.1945 

26.11.1945 37 
9.01.1946 

1.01. - 181 
30.11.1945 



Sygna-~ T Y T U L, T RE Ś Ć 
tura 

113 Rozkaz NDWP o metodach walki z bandami oraz rozkaz dowódcy 
OW Warszawa o przechowywaniu akt. 

114 Sprawozdania z działań bojowych l DP pod Frydlandem Pomor
skim. 

115 Sprawozdanie z walk w Berlinie i rozporządzenie bojowe. 

116 Sprawozdania z udziału l DP w walkach o zdobycie Berlina i sche
mat bojowy. 

117 Opracowanie pt. "Zbiór dokumentów operacyjnych z walk o Pra
gę" w okresie od 10 do 15 września 1944 r. 

118 Sprawozdanie z walk o zdobycie Pragi w okr esie od 10 de 15 
września 1944 r . 

119 Referat pt. "W rocznicę zdobycia Pragi" . 
120 Uwagi o współpracy piechoty z artylerią w walce o Kołobrzeg. 

121 Meldunki dzienne 9 stanie bojowym jednostek dywizji. 

122 Dzienne meldunki o stanie bojowym jednostek. 

123 Meldunki dzienne o stanie bojowym dywizji. 

124 Meldunki bojowe i sytuacyjne przysyłane z jednostek do dowódz
twa dywizji. 

125 Codzienne meldunki bojowe i sytuacyjne przesyłane z jednostek 
podległych do dowództwa dywizji. 

126' Meldunki dzienne o stanie bojowym jednostek dywizji. 

127 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

128 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji i o dezercji. 

129 Meldunki dzienne o stanie bojowym jednostek dywizji. 

130 Meldunki o stanie bojowym jednostki dywizji. 

131 Meldunki dzienne o stanie bojowym jednostek dywizji. 

132 Meldunki o stanie bojowym jednostek dywizji. 

133 Meldunki dzienne o stanie 'bojowym jednostek dywizji. 

Oddział zwiadowczy 

.134 Zarządzenia ro~znawcze. 

135 Zarządzenia i plany zwiadowcze l DP, meldunki zwiadowcze. 

13·6 Meldunki •rozpoznaw~ze jednostek zwiadowczych dywizji. 

13\7 Biuletyny informacyjne o sytuacji bojowej na terenie działań 
l Frontu Białoruskiego . 
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Daty 

25.05. 
6'.11.1945 
] 

10.03.1945 
30.04. -
2.05.1945 

30.04.-
2.05.1945 

14.06.1945 

07.1946 

1945 

1.01. -
15.02.1945 

1.01. -
25.12.1945 
16 
31.02.1945 
28.02. -
15.03.1945 

l · 
17.04.1945 

1.04. ____:_ 
31.05.1945 
17 
30.04.1945 

1.06. -
1.07.1945 

26.06. -
31.10.1945 
l 

31.07.1945 
] 

30.10.1945 
1.11.-
1.12.1945 
1.11.-

31.12.1945 

29.07. -
31.10.1944 
19 
20.12.1944 
4.07.-

29.09.1944 
18.05. -
27.06.1944 

ilość 
kart 

13 

g 

16 

7 

17 

6 
3 

261 

294 

305 

225 

307 

343 

254 

409 

45 

467 

372 

134 

78 

66 

29 

314 

8 

l Uwagi 

,,Zbiór'' w 7 
egzempla
rzach. 
Relacje ze
brane przez 
l oddział 

sztabu dy
wizji. 

W teczce do
wództwa 2 
armii WP nr 
2/399/prot. 
jest sprawo
zdanie z dzia
łalności od
działu zwia
dowczego 
l DP. 



sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ Daty li ość 

kart 

138 Biuletyny informacyjne i meldunki zwiadowcze o sytuacji nie- 29.07. - 124 
przyjaciela i położeniu własnym. 31.11.1944 

139 Biuletyny informacyjne sztabu l AWP. 30.07. - 318 
31.12.1944 

140 Zwiad dywizji. - Miesięczne sprawozdania, rozkazy o niedocią- 3.10. - 83 
gnięcia·ch, o .metodach zwiadu oraz o szkoleniu jednostek zwia- 31.12.1944 
dowczych. 

141 Biuletyny informacyjne o sytuacji nieprzyjaciela położeniu 20.12.1944 259 
własnym. 6.05.1945 

142 Charakterystyki niemieckich jednostek taktycznych działających 1944 10 
przed l Flrontem Białoruskim. 

143 Protokoły badania jeńców. 1.01. - 120 
28.04.1945 

144 Protokoły badania jeńców. 29.07. - 102 
28.12.1944 

145 Rozkazy zwiadowcze, meldunki zwiadowcze, sprawozdania z wa}k 9.01. - 278 
z bandami. 31.12.1945 

146 Rozporządzenia zwiadowcze, phmy •rozpo2'lll.ania, meldunki zwia- 14.02. - 64 
dowcze, schematy punktów obserwacyjnych dywizji , schematy 28.04.1945 
celów artylerii. 

147 Meldunki. zwiadowcze, !bojowe oraz z przesłuchania jeńców. 5.01. - 227 
2.02.1945 

148 Melaunki zwiadowcze o sytuacji nieprzyjaciela i położeniu własnym. 8.02. - 281 
31.03.1945 

149 Meldunki zwiadowcze o położeniu i działalności bojowej Niemców. 1.04. - 289 
24.06.1945 

150 Biuletyny informacyjne o sytuacji nieprzyjaciela poloż.eniu 7.02. - 170 
własnym. 7.06.1945 

151 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej . 5.09.1945 46 

Oddział łączności 

152 Imienne wykazy obsady staJ:lowisk etatowych słuilby łączności 

w dywizji. 
153 Numery pocit polowych jednostek dywizji, rozkaz o należytym 

adresowaniu przesyłek pocztowych. 
154 Instrukcja o prowadzeniu obserwacji lotniczej, korespondencja 

i instrukcje w sprawie utrzymywa nia łączności oraz w sprawie in
wentaryzacji sprzętu łączności. 

' 155 Tabele sygnałów wywoławczych, pseudonimy dowódców oddzia
łów sztabu i jednostek dywizji, instrukcje o nadawaniu przesy
łek wojskowych. 

156 Talbele sygnałów radiowych l A WP. 

157 Meldunki o stanie 'bojowym jednostek dywizji. 

158 Meldunki o stanie bojowym jednostek i o zaopatrzeniu w sprzęt. 

159 Spis ofi<:erów łączności w jednostkach dywizji, meldunki o stanie 
zaopatrzenia jednostek w sprzęt łączności. 

160 Korespondencja w sprawie kontroli sp.rzętu łączności. 

161 Instrukcje w sprawie łączności radiowej, tabele sygnałów porozu
miewawczych, meldunki o stratach sprzętu. 

162 Rozkazy w sprawach administracyjnych oraz o chronieniu i prze
kazywaniu dokumentów. 

163 . Korespondencja w sprawie rekrutacji na kursy oficerskie. 
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21.01.1947 

1.06.1943 
17.12.1944 
24.05.-
5.10.1943 
2.11.1943 

23.12.1946 

15.12.1944 
30.12.1945 

25.07.1944 
20.12.1945 

9.01. -
27.05.1945 
13.04. _ ' 
31.07.1945 

1.07. -
24.12.1945 
23.11.1945 
31.12.1946 

1.01. -
24.08.1945 
10.01. -
18.08.1945 
28.02. -
18.06.1945 

61 

36 

78 

105 

81 

209 

250 

170 

31 

170 

90 

26 

l Uwagi 

Instrukcja o 
nadawaniu 
przesyłek 

wojskowych 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREść 

Oddział uzupełnień i ewidencji 

164 Rozkazy Głównego Zarządu Kadr LKO ZSRR o nadaniu stopni 
ofice·rom l DP 

165 Zarządzenie sztabów wyższych o prowadzeniu ewidencji perso
nalnej. 

166 Drukowany zbiór ustaw ustalających rodzaj.e odznaczeń i okolicz
ności ich nadawania. 

167 Spis oficerów dywizji sporządzony według zajmowanych stanowisk. 

168 Obsada stanowisk etatowych l pp. 

169 Obsada sranowisk etatowych 2 pp. 

170 Obsada stanowisk etatowych l pal 

171 Spis oficerów dywizji sporządzony według zajmowanych stanowisk. 

172 Spis oficerów dywizji sporządzony według zajmowanych stano
wisk. 

173 Wykaz miejscowości, z których pr zybyli żołnierze do l DP. · 

174 Ewidencja ochotników zgłaszających się do komisji ewidencyjno
poborowej l DP. 

175 Ewidencj.a ochotników zgłaszających się do ·komisji ewidencyjno
·poborowej l DP. 

176 Ewidencja ochotników zgłaszających się do komisji ewidencyjno
poborowej l DP. 

177 Ewidencja ochot.ników zgłaszających się do komisji ewidencyjno
poborowej l DP. 

178 Ewidencja ochotników zgłaszających się do komisji ewidencyjno
poborowej l DP. 

179 Skierowania na stanowiska. 

180 Księga ewidencji wcielonych do jednostek dywizji. 
181 Księga ewidencji wcielonych do jednostek dywizji. 
182 Księga ewidencji wcielonych do batalionu saperów, batalionu sa

nitarnego, kompanii rusznic przeciwpancernych, kompanii łącznoś
ci, 1kompanii ·chemicznej , kompanii samochodowe j , ambulansu w~ 
terynaryjnego, piekarni polowej oraz plutonu ochrony szta:bu. 

183 Księga ewidencji żołnierzy wcielonych do l pal, baonu gzkolnego, 
dywizjonu moździerzy , dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, kom
panii rusznic przeciwpancernych. 

184 Skorowidz do ewidencji oficerów l DP. 

185 

186 
187 
188 
189 
1'90 

191 
19'2 
193 
194 
195 

Skorowidz do ewidencji oficerów l DP. 

Skorowidz do ewidencji oficerów l DP i żołnierzy l pp. 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego jednostek dywizji. 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego jednostek dywizji. 
Skorowidz do ewidencji podoficerów i .szeregowców l DP. 
Skorowidz i księga ewidencji szeregowców l samodzielnego dy
wizjonu artylerii przeciwpancerneJ . 
Skorowidz do ewidencji sta:nu osobowego dywizji- litera "A" . 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji- litera "B". 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji -litera "C'". 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji -litera "D". 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji - litery "E" 
-"F". 

196 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji- litera "G''. 
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Daty 

16.06. -
6.08.1943 

31.08.1943 
25.06.1945 

1943 

1.06.1943 
31.01.1944 

1.06.1943 
31.12.1944 

1.06.1943 -
31.12.1944 

1.06. -
31.12.1943 

1.06. -
1.11.1943 
8.11.1943 

31.12.1944 
1.09. -

15.10.1943 
1.07.1943 

1.07.1943 

13.09. -
26.12.1943 
17.10. -
22.11.1943 

1943 

12.08. -
31.12.1943 

1943 
1943 
1943 

1943 

1.06'.1943 
1.04.1944 
1.07.1943 
1.04.1944 

1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 

1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 

1943-1944 

Ilość 
kart 

19 

86 

109 

86 

59 

58 

37 

199 

94 

160 

50 

83 

36 
130 

14 
69 
40 
39 
25 

50 

l Uwagi 



Sygna·l 
tura TYTUL; TRES C Daty Ilość 

kart 

197 . Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji - litery "H" . 1943-1944 52 
- "J". 

198 Księga ewidencji zwolnionych z dywizji. 

1'99 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji- litera "K". 
200 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji - litery "L" 

- "Ł" . 
201 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji- litera "M". 
2.02 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji - litery "N" 

-"0". 
203 Sk01rowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji .......:. litera "P". 
204 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji- litera "R". 
205 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego dywizji -litera "S". 
206 Skorowidz do ewidencji stanu oso·bowego dywizji - litery "T" 

-"U". 

15.08 . . -
13.12.1943 
1943-1944 
1943-1944 

1943-1944 
1943-1944 

1943-1944 
1943 
1943 
1943 

207 Skorowidz do ewidencji stanu osolbowego dywizji -litera "W" 1943 

89 
42 

63 
46 

59 
37 

208 Skorowidz alfabetyczny i wg. zawodów cywilnych, wydziału 1943-1944 11 
oświaty i orkiestry. 

209 Ewidencja klubu dywizyjnego, wydz. oświaty i orkiesl!ry. 1943-1944 34 
210 Księga ewidencji oficerów sztabu dywizji. 1.06. - 34 

31.12.1943 
211 Wykaz imienny żołnierzy l pcz - u~zestników bitwy pod Lenino. 1943 17 
212 Księga ewidencji podoficerów i szeregowców 27 pas. 1943-1945 60 
213 Księga ewidencji stanu osobowego dywizjonu artylerii przeciw- 19~;3-1944 

lotniczej i batalionu szko1nego. 
214 Księga ewidencji stanu osobowego kompanii zwiadowczej, kompa- 1943~1944 

nii chemicznej, aparatu politycznego, orkiestry, piekarni polowej 
i batalionu sanitarnego. 

215 Księga ewidencji stanu osobowego ·plutonu dowódcy aJ.·tylerii, 1943-1944 
eskadry myśliwskiej, dywizjonu moździerzy, kompanii rusznic 
przeciwpanc-ernych · i kompanii łączności. 

2}6 Księga ewidencji stanu osobowego kompanii samochodowej. 1943-1945 36 
217 Księga ewidencji stanu osobowego batalionu saperów, batalionu 1943-1944 

sanitarnego, ambulansu weterynaryjnego, wydziału administracyj-
no-gospodarczego i kompanii samochodowej. 

218 Księga ewidencji stanu osobowego plutonu gospodal!'czego, komisji 1943-1944 
ewidencyjnej, plutonu samochodowego i wydziału administracyjnO
gospodarczego. 

219 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 436 
220 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 374 
221 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 353 
222 Teczki .personalne oficerów. 1943-1945 36'8 
223 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 385 
224 Tecz;ki personalne oficerów. 1943-1945 335 
225 Teczki personalme oficerów. 1943-1945 348 
226 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 429 
227 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 361 
228 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 399 
229 Teczki personalme oficerów. 1943-1945 341 
230 T·eczki personalne oficerów. 1943-1945 ·233 
231 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 272 
232 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 370 
233 Tec:zJki personalne oficerów. 1943-1945 262 
.234 Tecz;ki personalme oficerów. 1943-1945 438 
235 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 297 
236 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 375 
237 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 315 
23'8 Teczki personalne oficerów. 1943-1945 340 
239 Teczki personalne oficerów. .1 943-1945 346 
240 T·eczki personalne oficerów. 1943...,..-1945 501 
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l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

241 Tec:z:ki personaln-e oficerów. 
242 Teczki personalne oficerów. 
243 Teczki personalne oficerów. 
244 Teczki personalne oficerów. 
245 Teczki personalne oficerów. 
246 Teczki personalne oficerów. 
247 Teczki pero.sonalne oficerów. 
248 Teczki personalne oficerów. 
249 Teczki personalne oficerów. 
250 Teczki pers01!1alne oficerów. 
251 Rozkazy personalne i oficerskie dowódcy l KPSZ i l AWF. 

252 Ro·zkazy dzienne dowódcy l DP i l KPSZ w ZSRR oraz wyciągi 
z rozkazów personalnych . 

253 Rozkazy personalne w sprawi·e awansów i naznaczeń na stanowiska. 

254 Skorowidz awa_nsowanych oficerów. 

255 Rozkazy dowódcy dywizji zawierające pochwały i degradacje. 

256 Rejestr odznaczonych oficerów , podoficerów i szeregowców. 

257 Rej estr odznaczonych ofice·rów, podoficerów i szer·egowców. 

258 Wnioski odznaczeniowe. 
259 Wnioski odznaczeniowe i imienne wykazy strat bezpowrotnych. 
260 Wyroki sądowe. 

261 Książka rozkazów oficerskich. 

262 Spisy rozstrzelanych na podstawie wyroków sądu polowego i zmar
łych w wyniku nieszczęśliwych wypadków. 

263 Skorowidz powracających ze szpitp.la do jednoste k l DP. 

264 Skorowidz rannych w l DP. 

265 Spisy imienne operowanych w l batalionie sanitarnym. 

266 Wykazy ranionych pod Lenino - z poszczególnych jednost·ek dy-
wizji. 

267 Sko·rowidz poległych. 
268 Skorowidz zaginionych bez wieści w l DP. 
269 Wykazy imienne poległych , zaginionych bez wieści i rannych w po

szczególnych jednostkach dywizji. 
270 Wykaz imi·en~ny zabitych i zmaTłych. 

271 Wykazy poległych i zmarłych w s:cpitalu i zaginionych ibez wieści. 

272 Wykazy poległych w l pp, 2 pp i 3 pp w bitwie pod Lenino. 

273 Wykazy imienne zaginionych bez wieści w l pp, 2 pp i l pułku 
cwłgów. 

274 Wykaz imienny poległych z l kompanii zwiadowczej. 

275 Wykaz imi·enny strat bezpowrotnych kompanii zwiadowczej. 

276 Wykaz imienny ·żołnierzy poległych pod Lenino. 
277 Wykaz poległych pod Lenino z oznaczeni·em numerów mogił. 
278 Wykaz imienny poległych pod Lenino z oznaczeniem miejsc po

chowania. 
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Daty 

1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
15.07.1943 
31.12.1944 
20.07.1943 
19.12.1944 
15.08.1943 
29.12.1944 

1.07.19,43 
31.12.1944 
10.09. -
18.11.1944 
11.11.1943 
24.08.1946 
11.11.1943 
31.12.1946 

1943-1944 
1943 

3.12.1943 
15.05.1944 

1.07.1943 
4.01.1944 

22.12.1943 
29.07.1944 
12.11.1943 
10.03.1944 
12.10. -
21.11.1943 
11.08. -

4.12.1943 
12.10.1943 

12.10.1943 
1943 

1.10.1943 
1.04.1944 
1.10.1943 

31.07.1944 
1.10. -

31.12.1943 
12 
13.10.1943 
12.10.1943 

12.10.1943 
31.12.1944 
13.10.1943 
31.12.1944 
12.10.1943 
12.10.1943 
12 
13.10.1943 

Ilość' 
kart 

281 
272 
349 
418 
353 
212 
343 
292 
419 
299 
262 

162 

169 

83 

28 

207 

205 
81 
17 

42 

35 

43 

36 

35 

96 

35 
52 
83 

200 

145 

91 

138 

12 

8 

68 
47 
42 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC 

279 Plany rozlokowania mogil poległych żoŁnierzy i spisy imienne po
chowanych. 

280 Wykaz imienny poległych pod Lenino z oznacreniem miejsc po
chowania. 

281 Wykazy imienne poległych pod Lenino. 

282 Wykazy imienne poległych i zaginionych bez wieści z jednostek 
dywizji. 

283 Wyikaz imienny bezpowrotnych strat ze stanu osobowego l DP. 
284 WYJkaz imienny żołnierzy zaginionych bez wieści pod Lenino i Try

gubowo. 
285 Spisy imienne zaginionych bez wieści. 

286 Wykazy żołnierzy l DP wziętych do niewoli pod Lenino. 
287 Wykazy imienne żołnierzy l DP wziętych do niewoli pod Lenino. 

288 Wykaz imienny żołnierzy l DP wziętych do niewoli pod Lenino. 
289 Rozkazy dowódcy l DP w sprawach .administracyjnych, sanitar

nych, zaopatrzeniowych oraz okolicznościowe. 
290 Instrukcje o prowadzeniu ewidencji .stanu osobowego, fragment 

wykazu akt. 
291 Rozkazy w sprawach administracyj:Q.ych. 

292 RozJkazy i zarządzenia Nacrelnego Dowództwa i Sztabu Generalne
go WP wydawane z okazji lrocznic i ważnych wydarzeń. 

293 Rozkazy i za·rządzenia o ustanowieniu odznaczeń, .spisy imienne 
odznaczonych, wnioski odzna~zeniowe. 

294 Uzupełnienia do etatów jednostek dywizji, spisy imienne stanu 
osobowego, spisy kandydatów do szkół oficerskich oraz korespon
dencja w sprawach personalnych. 

295 Meldunki statystyczne o stanie osobowym dywizji według jed
nostelk wojskowych. 

296 Obsada stanowisk etatowych sztabu dywizji i jednostek podległych. 

297 Obsada stanowisk etatowych l pp. 

29'8 Obsada stanowisk etatowych 2 pp. 

299 Obsada stanowisk etatowych 3 pp. 
3100 Obsada stanowisk etatowych 3 pp. 

301 Obsada stanowisk etatowych batalionu szkolnego. 
302 Obsada stanowisk etatowych kompanii samochodowej l DP. 
303 · Meldunki !J stanie osobowym jednostek dywizji. 

304 Wy'kazy nieobsadzonych stanowisk etatowych, spisy imienn·e po
ległych. 

305 Naznaczenia na stanowiska, rozkazy oficerskie, spisy imienne 
awansowanych. 

306 Skierowania żołnierzy i podoficerów na stanowiska. 

307 Wykazy imienne szeregowców Skierowanych z dywizji do batalio
nu spec}alnego l Korpusu. 

308 Ewidencja ochotni·ków zgłaszających się do komisji ewidencyjno~ 
poborowej l iDP. 

3'09 Skorowidz do ewidencji przyjętych do l DP. 
310 Skorowidz do ewidencji oficerów l DP-T. l litery A-0. 

311 Skorowidz do ·ewidencji oficerów l DP - T. 2 litery P-Z. 
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1· Daty 

12.10.1943 
25.11.1944 
12 
13.10.1943 
12 
13.10.1943 
15.10.1943 
4.03.1944 

1943-1944 
12.10.1943 

12.10.1943 
23.09.1944 
12.10.1943 
12.10.1943 
15.01.1944 
12.10.1943 
19.01.1944 

9.07.1945 
12.05. -
10.10.1944 
7.06.-

31.12.1944 
13.08.1944 

3.12.1945 
22.08.1944 
30.10.1945 
1.01. -

31.12.1944 

30.01. -
10.12.1944 

1.09.1944 · 
1.05.1945 
1.01.1944 

31.12.1945 
1.01.1944 

31.12.1945 
1944 

1.01.1944 
31.12.1945 

1944 
1944 

30.04.-
31.12.1944 
30.04.-
31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
3.05.-
4.10.1944 

1944 

1944 

1944 
1.07.1944 

31.12.1945 
1.07.1944 

31.12.1945 

ilość 
kart 

70 

85 

54 

24 
163 

198 

35 
. 24 

24 
161 

32 

56 

128 

153 

398 

40 

62 

96 

96 

70 
100 

28 
28 

323 

67 

106 

239 

84 

16 

39 
199 

203 

Uwagi 



Sygna-~ 
tura 

312 
313 

314 
315 
316 
317 

318 

319 
320 

321 
322 

323 
324 

325 

326 

327 

328 
329 
330 
331 

TYTUL, TRESC 

Skorowidz do ewidencji szeregowców kwatermistrzostwa dywizji. 
Skorowidz do ewidencji oficerów aparatu politycznego. 

Skorowidz do ewidencji podoficerów i oficerów 2 pp. 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego l pal. 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego batalionu szkolnego. 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego samodzielnej kompanii 
łączności. · 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego samodzielnego dywizjonu 
przeciwpancernego. 
Skorowidz do ewidencji szeregowców kompanii zwiadowczej. 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego samodzielnej kompanii 
zwiadowczej. 
Skorowidz do ewidencji szeregowców kompanii zwiadowczej . 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego samodziemego batalionu 
narciarskiego. 

Skorowidz do ewidencji stanu osobowego kompanii samochodowej. 
Skorowidz do ewidencji oficerów, podoficerów i szer·egowców kom
panii karnej, batalionu sanitarnego, plutonu administracyjnego, sa
modzielnej kompanii fizylierów, samodzielnej kompanii rusznic, 
kompanii chemicznej i pie!karni polowej. 

Skorowidz do ewidencji szeregowców samodzielnego baonu nar- . 
ciarskie.go. 
Skorowidz i księga ewidencji podoficerów i szeregowców l sa
modzielnego batalionu sanitarnego. 
Skorowidz i księga ewidencji stanu osobowego 2 plutonu żandar
merii polowej l DP. 
Skorowidz do ewidencji stanu osobowego orki·estry dywizyjnej . 
Kartoteka personalna. 
Księga ewidencji oficerów kwatermistrzostwa dywizji. 
Księga ewidencji szer·egowców l samodzielnego batalionu szkol-
n ego. 

332 Księga ewidencji szeregowców l kompanii zwiadowczej . 
33'3 Księga ewidencji sŻeregowców samodzielnej kompanii zwi·adowczej. 
334 Księga ·ewidencji szeregowców samodzielnej kompanii zwiadowczej. 
335 Księga ·ewidencji szer egowców piekarni dywizyjnej . 
336 Księga ewidencji stanu osobowego piekarni polowej l DP. 
337 Księga ewidencji szeregowców samodzielnego !batalionu narciar-

skiego. 
3'38 Książka ewidencji szeregowców l , 2 i 3 kompanii piechoty. 
339 Skorowidz awansowanych podoficerów dowództwa dywizji. 
340 Rozkazy personalne dowództwa dywizji z załączonymi spisami od

znaczonych. 
341 Wykazy imienne egzaminowanych i odznaczonych oficerów. 
342 Dziennik ewidencji wypadków nadzwyczajnych. 

.343 Dziennik ewidencji wypadków nadzwyczajnych. 

344 Dziennik ewidencji wypadków nadzwyczajnych. 

345 Meldunki o nadzwyczajnych wypadlkach. 

.3'46 Rozkazy oficerskie dowództwa dywizji. 

347 Rozkazy oficerskie. 

348 Rozkazy oficer.skie. 

349 Skorowidz chorych, skierowanych z poszczególnych jednostek dy
wizji do szpitala. 

'19 - Inwentarz akt - 145-

Daty 

1944-1945 
1.11.1944 
1.07.1945 

1944 
5.02.1944 

1944 
1944 

1944 

1944 
1944 

1944 
1944 

1944 
1944 

1944 

1944-1945 

1944-1945 

1944 
1944 
1944 

1944-1945 

1944-1945 
1944 
1944 
1944 

1944-1945 
1944 

1944 
1944 

22.08.1944 
10.09.1945 
20.09.1944 

1.01. -
27.12.1944 
7.01. -

27.09.1944 
25.09.-
31.12.1944 

.11.10. -
31.12.1944 
7.01. -

17.07.1944 
17.01.1944 
3.01.1945 

24.10.1944 
10.12.1945 

1944 

Ilość 
kart 

24 
47 

54 
32 
6 
6 

lO 

f6 
5 

14 
20 

8 
42 

39 

43 

24 

8 

24 
146 

32 
23 
46 
36 
24 
87 

27 
227 

124 
12 

49 

49 

130 

33 

48 

105 

40 

l Uwagi 



Daty Ilość 
kart tura l Uwagi Sygna-~ TYTUL, TREŚĆ 

------------------------------~----------~----~--------

350 Spisy im~enne ewakuowanych chorych i meldunki statystyczne 
o stratach stanu osobowego dywizji. 

351 Spis im~nny ewakuowanych do sz,pitala z poszczególnych jednostek 
dywizji. 

352 Spisy imienne chorych i rannych w jednostkach dywiz.ji. 

353 Spisy imienne dezerterów i rozstrzelanych. 

354 Spisy imienne dezerterów. 

355 Wnioski o umażenie śledztwa, 'I'aporty w sprawach karnych, skie
rowania na stanowiska. 

356 Kor.espondencja w sprawie · wylkroczeń i wył'oki sądowe. 

357 Protokoły i raporty dotyczące wykroczeń dyscyplinarnych. 

358 Skorowid~ do ewidencji poległych w l DP. 
359 Korespondencja i meldunki w sprawie po-ległych i zaginionych oraz 

o wypadkach nadzwyczajnych. 
3-60 Spisy imienne poległych w l DP. 

361 Spi·sy imienne poległych w l DP. 

362 Spisy imienne rannych, poległych i zaginionych bez wieści. 

363 Spisy imienne poległych w l DP. 

3'64 Spis imienny poległych z batalionu szkolnego. 

365 Skorowidz do ewidencji poległych, zaginionych bez wieści ran-
nych oficerów w l DP. . 

36'6· Spisy imienne żołnierzy l DP wziętych do niewoli. 

367 Spisy imienne żołnierzy l DP wziętych do niewoli. 

368 Spisy imienne zaginionych bez wieści. 

36·9 Spis imienny zaginionych bez wieści. 
370 Spisy imienne zaginionych bez wieści oraz s:zJkice z oznaczeniem 

miejsc pochowania. 
371 Spisy imienne zaginionych, wskazówki w sprawie poszukiwania 

osób. 
372 Księga pogrzebowa batalionu szkolnego. 

373 Spisy imi·enne pogrzebanych. 

374 Rejestr mogił poległych żołnierzy z załączonymi szkicami karto-
graficznym! ich położenia. 

375. Rejestr wysłanych zawiadomień o śmierci żołnierzy. 
376 Rejest<t· wysłanych zawiadomień o śmierci żołnierzy . 

377 Miesięczny program zajęć politycznych. 

3·78 Korespondencja w sprawie obsadzania stanowisk polityczno-wy
chowawczych i w sprawie doborru kandydatów do szkół politycz
nych. 

379 Rozkazy personalne i wyciągi z rozkazów personalnych wydanych 
przez Naczelne Dowództwo WP i Dowództwo l A WP. 

380 Protokoły o zniszczeniu akt. oraz o awariach samochodów i padnię
ciu koni. Spisy imienne żołnierzy odesłanych do służby w WOP. 
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1.01. - 220 
31.12.1944 
12 116 
20.09.1944 
13.09.- 127 
31.10.1944 
10.07. - 42 
31.12.1944 
22.10. - lO 
31.12.1944 
1.01. 39 

31.12.1944 
15.05. - 78 
31.12.1944 
20.09.- 60 

2.11.1944 
1944-1945 193 
17.01. - 335 
31.12.1944 
21.02. - 194 
12.12.1944 
25.07. - 138 
31.12.1944 
25.07.- 116' 
29.09.1944 
ll.08. - 75 
31.12.1944 
11.09.1944 5 
7.05.1945 

25.07.1944 82 
9.05.1945 

31.01. - 3 
31.10.1944 
12 4 
14.08.1944 
15.08. - 45 
17.11.1944 
10,09.1944 6 
13.10. - 46 
17.11.1944 

1.11.- 77 
31.12.1944 

1.06.1944 l 
8.05.1945 

13.09.1944 16 
2.03.1945 

1944 59 

1944 18 
1944 35 

15.07. - 2 
15.08.1945 

1.01. - 115 
31.12.1945 

1.01, - 107 
31.12.1945 

1.01. - 33 
31.12.1945 



Sygna-~ T Y T U L, T R E Ś Ć 
tura 

381 Korespondencja manipulacyjna w sprawach personalnych. 

3'82 Korespondencja w sprawie rekTutacji do szkoły oficerskiej, wy
kazy kandydatów. 

383 · Rozkazy wewnętrzne dowódcy l DP. 

-384 Protokoły o zniszczeniu akt oraz o kontroli stanu bojowego dywizji, 
korespondencja w sprawie zaopatrzenia dywizji. • 

. 385 Materiały propagandowe. - Biuletyny slawy, pogadanki politycz
ne. Statut sądów honorowych. Spisy imienne odznaczonych. 

.386 Wykazy obsady etatowej jednost-ek dywizji. 

.387 Obsada stanowisk etatowych: dowództwa dywizji, l pal, l bł, 

l bsap, 27 pas . 
. 388 Grafiki urlopów, meldunki o wypadkach nadzwyczajnych , obsada 

stanowisk etatowych jednostek dywizji , wykazy oficerów. 
:389 Skierowania na stanowiska, zwolnienia ze stanowisk. 

-390 Skierowania na stanowiska, zwolnienia z zajmowanych stanowisk. 

:391 Skierowania na stanowiska. 

:392 Skierowania na stanowiska. 

·393 Skierowania na stanowiska. 

:394 Skierowania na stanowiska, spis Imienny członków orkiestry dy
wizyjnej , zapotrzebowania na wagony dla żołnierzy wyj-eżdżających 
na urlop. 

:395 Skierowania na stanowiska, wykazy imienne oficerów slużlby łącz
ności i inżynieryjnej w l DP. 

396 Skierowania na stanowiska, rozkaz o reorganizacji WOP za•rządze

ni-e w sprawie weryfikacji stopni oficerskich. 
·397 Skorowidz do ewidencji oficerów dywizji - T. II, litery K-P. 

'398 Skorowidz do ewidencji oficerów dywizji - T. III, litery R-Z. 

:3'9·9 Skorowidz do ewid-encji oficerów l DP. 

400 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego l samodzielnego baonu 
szkolnego. 

401 Skorowidz do -ewidencji oficerów dywizji- T. I , litery A-J. 
402 Skorowidz i księga ewidencji stanu osobowego piekarni polowej 

l DP. 
403 Księga ewid-encji oficer.ów dowództwa dywizji. 

404 Księga ewidencji szeregowców l samodzielnego baonu szkolnego. 
405 Księga ewidencji sz-eregowców samodzielnej kompanii chemicznej. 
406 Księga ewid-encji szeregowców kompanii zwiadowczej. 
4'07 Księga ewidencji szeregowców samodzielnej kompanii zwiadowczej . 
408 Księga ewidencji szeregowców. 
409 Meldunki statystyczne o stanie ilościowym oficerów. 

410 Imienne wykazy awansowanych i odznaczonych w kompanii r usz
nic pq:eciwpancernych. 

411 Rozkazy awansowe, odznaczeniowe i wyciągi z rozkazów awanso
wych i odznaczeniowych. 

412 Wykazy awansowanych. 
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Daty Ilość Uwagi kart 

1.01. - 135 
31.12.1945 

1.01. - 1.69 
31.12.1945 
2.01. - 200 
17.11.1945 
9.01. - 79 

31.12.1945 
26.02. - 96 
21.07.1945 
1.07. - 36 

31.12.1945 
1.07. - 200 

31.12.1945 
19.09. - 267 
23.11.1945 
1.01. - 212 

30.07.1945 
1.01. - 150 

31.12.1945 
1.01. - 253 

31.12.1945 
1.01. - 293 

31.12.1945 
1.01. - 104 

31.12.1945 
1.01. - 117 

31.12.1945 

1.01. - 165 
31.12.1945 

1.01.1945 47 
8.10.1946 
1.01.1945 158 

15.03.1949 
1.01.1945 157 

15.03.1948 

1.01.1945 83 
31.12.1946 

15.01. - 136 
7.11.1945 

1.03.1945 147 

1945 48 

1.08.1945 42 
31.12.1946" 

1945 54 
1945 13 
1945 49 
1945 30 
1945 24 

l 280 
15.06.1945 

1.01. - 38 
26.07.1945 

1.01. - 126 
31.12.1945 
10.01. - 200 

1.10.1945 



Sygna-~ 
tura TY'l.'UL, TRESć 

413 Wnioski odznaczeniowe i arkusze ewidencji personalnej. 

414 Wnioski odznaczeniowe i wyk<azy imienne przedstawionych do od
znaczenia. 

415 Rozkazy personalne NDWP - odznaczeniowe. 

416 Ewidencja odznaczonych. 

417 Skorowidz odznaczonych oficerów, podoficerów i szeregowców. 

418 Ewidencja odznaczonych "Kjrzyżem Virtuti Militari" - V klasy 
i "Krzyżem Grunwaldu" - HI klasy. 

419 Ewidencja odznaczonych "Kjrzyżem Walecznych" "Krzyżem Za-
sługi" 

420 Ewidencja odznaczonych "K['zyżem W.alecznych" srebrnym me-
dalem "Zasłużonym na Polu Chwały" 

421 Ewidencja odznaczonych "Krzyżem Zasługi" ; 

422 Ewidencja odznaczonych medalem "Zasłużonym na Polu Chwały". 

423 Ewidencja odznaczonych brązowym medalem "Zasłużonym na Polu 
Chwały". 

424 Ewidencj<a odznaczonych brązowym medalem "Zasłużonym na Polu 
Chwały". 

425 Ewidencja odznaczonych medalem "Za zdobycie Warszawy". 
426 Ewidencja odznaczonych medalem "Za zwycięstwo nad Ni·em<:ami". 

427 " Ewidencja odznaczonych medalem "Za zdobycie WaTszawy" i "Za 
zdobycie Berlina". 

428 Wnioski odznaczeniowe. 
429 Wnioski odznaczeniowe i spisy imienne odznaczonych. 

43{) Wnioski odznaczeniowe. 

431 Wnioski odznaczeniowe. 

432 Wnioski odznaczeniowe. 

433 Wnioski odznaczeniowe. 
434 Wnioski odznaczeniowe. 

435 WmUoski odzpaczeniowe 

436 Wnioski odznaczeniowe. 
437 Ro7Jkazy odznac~eniowe, skierowania na stanowiska. 

438 Wnioski odznaczeniowe, awansowe, skierowania na stanowiska 
i charakterystyki .służbowe. 

439 Wnioski odznaczeniowe. 
440 WmUoski odznaczeniowe. 
441 Ewidencja odznaczonych medalem "Za zdobycie Berlina" i "Za 

Zwycięstwo nad Niemcami". 
442 Ewidencja odznaczonych medalem "Za !Zdobycie Warrszawy". 
443 Spisy imienne rannych i chorych leczonych w l batalionie sanitar

nym i ·ewakuowanych do szpitala. 
444 Spisy imienne chorych i rannych w l DP. 

445 Spisy imienne rannych w l DP. 
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Daty 

1.01. -
31.12.1945 
2.01. -

14.08.1945 
3 

20.05.1945 
10.09. ___.: 
13.10.1945 
1.01.1945 
1.08.1949 
4.07.1945 

26.05.1946 
9.03.-

14.06.1945 
4.05.-

13.10.1945 
14.06.1945 
24.07.1946 
1.01.1945 
1.08.1949 
7.06.-
1.09.1945 

24.04.1945 
13.03.194() 

9.06.1945 
9.06.-

23.02.1945 
23.02.1945 

9.08.1945 
13.08. -
20.12.1945 
31<08. -
10..10.1945 

5.09.1945 
2.12.1946 

17.09. -
20.10.1945 
30.09.1945 

l 
30.10.1945 

l 
30.10.1945 
30.10.1945 
1.11.-

31.12.1945· 
1945 

1945 
1945 
1945 

1945 
1.01. -

31.03.1945 
2.02.-

27.04.1945 
8.02.-
1.03.1945 

Ilość 
kart 

99 

641 

301 

284 

588 

38 

48 

138 

96 

195 

48 

145 

155 
225 

187 

85 
209 

293 

181 

75 

450 
229 

297 

360 
294 

279 

75 
225 
12 

12 
320 

153 

99 

l Uwagi 



Sygna-j 
tura T Y T U L, T R E Ś C 

446 Spisy imienne chorych leczonych w l ·batalionie sanitarnym. 

447 Spisy imienne chorych w jednos1Jkach dywizji. 

448 Spisy imienne <rannych i chorych w l DP. 

449 Sądy koleżeńskie . - Przesłucharr:tia świadków, orzeczenia, postano
wienia o umorzeniu śledztwa. 

450 Rozkazy oficerskie, rozkazy o wypadkach nar usz·enia dyscypliny 
wojskowej , naznaczenia na stanowiska i wyroki sądowe. 

451 Rozkazy personalne i oficerskie. 

452 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

453 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

454 Meldunki o wypadkach n-adzwyczajnych. 

455 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

456 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

457 Meldunki dowódcy 18 samodzielnego batalionu o wypadkach nad
zwyczajnych. 

458 Meldunki o wypadkach n adzwyczajnych. 

459 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

460 Meldunki o wypadkach 111adzwyczajnych. 

.461 Wykazy imienne zdemobilizowanych i skierowania na stanowiska. 

462 Wykazy imienne zdemobilizowanych - obywateli ZSRR. 

463 Wyka zy imi·enne zdemobilizow,mych - obywateli ZSRR. 

464 Wykazy imienne zdemolbilizowanych - obywateli ZSRR. 

465 Wykazy imienne zdemobilizowanych. 

466 Wykazy imienne zdemobilizowanych. 
• 

467 Spisy imienne żołnie<rzy dywizji wziętych do niewoli. 

468 Imienne wykazy zaginionych. 

469 Spisy imienne zagill'lionych bez wi·eści w l DP. 

470 Wyciągi z ·rozkazów nominacyjnych i personalnych. 

471 Rozkazy personalne. 

472 Rozkazy personalne dowó<:l,cy dywizji - naznaczenia na stanowiska. 

473 Wyciągi z rozkazów personalnych. 

474 Spisy imierrme poległych i zaginionych bez wieści . 

475 Imienny wykaz strat osobowych kompanii zwiadowczej. 
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Daty 
ilość l Uw~gi kart 

1.03. - 96 
23.04.1945 

2.03. - 70 
17.04.1945 

1.04. - 352 
31.06.1945 

1.01. - 123 
27.12.1945 

1.01. - 168 
30.06.1945 

1.01. - 211 
31.08.1945 

1.01. - 39 
7.05.1945 
1.01. - 222 

18.09.1945 
1.01. - 500 

18.10.1945 
5.05. - 49 
8.07.1945 

24.05. - 11 
9.06.1945 

24.05.- 70 
18.06.1945 
13.07. - 65 
31.12.1945 

.18.09. - 194 
31.12.1945 

. 22.10. - 158 
29.12.1945 

1 Ol.- 441 
31.12.1945 
1.01. - 363 

31.12.1945 
1.01. - 223 

31.] 2.1945 
1.01. - 91 

31.12.1945 
1.01. - 253 

31.12.1945 
1.01. - 61 

31.12.1945 
12.01. - 5 
31.03.1945 

28.02.- 52 
6.08.1945 

31.03. - 35 
20.07.1945 

1.01. - 66 
20.12.1945 

14.01. - 257 
31.12.1945 

5.04.1945 175 
30.08.1946 
13 120 
31.05.1945 

1945 47 

1.01. - 11 
3.02.1945 



Sygna·i 
tura TYTUL, TRESć 

476 Wykaz im~enny poległych zaginionych samodzielnej kompanii 
zwiadowczej. 

477 Spisy imienne poległych w l DP. 

478 Księga ewidencji poległych w l samodzielnej kompanii rusznic 
przeciwpancernych i w !kompanii fizylierów. 

479 Plany rozmieszczenia mogił poległych żołnierzy. 

480 Spis imienny pogrzebanych żołnierzy kompanii zwiadowczej. 

481 Plany rozmieszczenia mogił poległych żołnierzy. 

482 Księga ewidencji wysłanych zawiadomień o śmierci żołnierzy. 

483 Wykazy imienne dezerterów i rozstrzelanych na podstawie wyroku 
sądu polowego l DP. 

484 Rejestr wysłanych zawiadomień o śmierci żołnierzy. 

Kancelaria 

485 Rozkazy dowódcy l KPSZ w sprawach administracyjno-porządko
wych. 

486 Rozkazy dzienne, specjalne i personalne dowódcy l KPSZ w ZSRR 
i dowódcy l DP. 

487 Rozkazy Dowództwa l Frontu Białoruskiego o wykorzystaniu pod
oficerów z jednostek tyłowych, o wykorzystaniu zdobytych koni, 
·rozkazy sanitarne. 

488 Rozkazy dzienne dowódcy dywizji. 

489 Rozkazy dzienne dowódcy dywizji. 

490 Rozkazy dzienne dowódcy dywizji. 

491 Rozkazy dzienne dowódcy dywizji. 

492 Ro21kazy dzienne dowódcy dywizji. 

493 Rozkazy dzienne i bojowe dowódcy dywizji. 

494 Rozkazy dzienne dowódcy dywizji. 

495 Dzi.ennik podawczy korespondencji wpływającej. 

496 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

497 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

498 Książka .ewidencji doręczonej korespondencji. 
499 Dziennik podawczy. 

500 Dziennik podawczy. 

501 Ewidencja ·rozkazów. 

502 Rozkazy Ludowego Komisarza · Obrony i dowódcy l Frontu Biało
ruskiego w sprawach administracyjnych. 
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Daty 

1.01. -
24.04.1945 
1.01. -
7.12.1945 
9 

26.05.1945 
1.01. -

21.04.1945 

1.01. -
25.04.1945 
1.02. -
8.04.1945 
7.02. -

30.07.1945 
. 1.05. -

7.07.1945 
1945 

27.12.1943 
20.01.1944 
28.05.-
25.12.1943 
28.12.1943 
22.09.1944 

12.05. -
31.12.1943 

1.06. -
31.12.1943 

1.06. -
18.09.1943 
2.06.-

30.08.1943 
2.06.-

13.12.1943 
28.07.-
29.12.1943 

3.09.1943 
10.07.1944 
25.05. -
30.12.1943 

1.06.1943 
31.12.1944 

l.Of1.1943 
30.12.1944 
24.06.1943 
4.08.1943 
2.01.1944 
1.09. -

31.12.1943 
27.12.1943 
31.12.1944 

1.04. -
22.11.1944 

Ilość 
kart 

11 

247 

l 

106 

l 

200 

44 

6 

22 

23 

16 

232 

120 

91 

137 

115 

48 

102 

41 

22 

22 

78 
27 

21 

48 

56 

Uwagi 

Całą teczkę 

stanowią 

szkice i pla
ny położenia 

mogił. 



Sygna-~ 
tura 

503 Rozkazy dzi·enne. 

TYTUL, TREŚĆ 

504 Rozkazy dzienne i awansowe. 

505 Rozkazy dzi.enn€. 

506 Rozkazy dzienne zarządzenia wyznaczające oddziały dyżurujące 

dywizji. 
507 Rozkazy dzienne. 

508 Rozkazy dzienne. 

509 Rozkazy specjalne dowódcy l DP w sprawach personalnych i admi
nistracyjnych. 

510 Rozkazy okolicznościowe - i administracyjne, materiały do szkolenia 
bojowego i polityczn€go. 

511 Ro:zJkazy d owódcy l DP o meto·dzie zwalczania band oraz w spra
wach administracyjnych. 

512 Dziennik podawczy korespondencji wysyłan€j . 

513 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

514 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

515 · Dziennik podawczy koQ··espondencji wysyłanej . 

516 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

517 Dziennik podawczy ko·respondencji wpływającej. 

518 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

519 Dziennik podawczy korespondencji wplywając€j. 

520 Dziennik podawczy kor·espondencji wysyłanej. 

521 Dzi·ennik podawczy ko·respondencji wpływającej. 

522 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

523 Dziennik podawczy korespondencji wysyłan€j. 

524 Dziennik podawczy korespondencji wysyłan€j. 

525 Dziennik podawczy kor·espondencji wysyłanej. 

526 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

527 Rozkazy dowódcy Okręgu Wojskowego Lublin w sprawach admi
nistracyjnych i dyscypliny wojskowej. 

528 Wyroki sądowe w sprawach d€zercji i kradzieży oraz charaktery
styki slużbow€. 

529 Rozkazy dowództwa dywizji dzienne i nominacyjne. 

530 Księga ewidencji 'l'ozkazów przysłanych do dywizji. 

531 Dzi·ennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

532 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 
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Daty 

1.01. -
23.12.1944 
5.01. -

16.08.1944 
6.01. -

31.12.1944 
21.01. -
29.04.1944 

2.04. -
21.11.1944 
2.05.-

20.12.1944 
19.01. ·-
30.04.1944 

4.01. -
29.12.1945 
1.06. -

31.12.1945 
1.01. -

11.04.1944 
1.01. -

22.10.1944 
1.01. -
1.08.1944 
1.01. -
4.02.1944 
1.01. -
9.02.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1.01. ~ 

31.12.1944 
4.04.-

18.10.1944 
10.04. -
18.08.1944 
10.04. -
28.09.1944 
4.05.-
2.10.1944 

31.08. -
31.12.1944 
3.09.-

31.12.1944 
3.10. -

31.12.1944 
19.10. -
31.12.1945 
l 

31.10.1945 
1.01. -

21.12.1945 
8.01. -

26.11.1945 
1.01.1945 
3.03.1946 
1.01. -

30.04.1945 
1.01. -

30.04.1945 

ilość 
kart 

96 

189 

174 

64 

61 

27 

51 

123 

76 

33 

37 

47 

34 

40 

38 

51 

70 

39 

51 

27 

46 

35 

199 

44 

65 

51 

4 

28 

14 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TRESC 

533 Dziennik podawczy korespondencji wysyłan~j . 

534 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

535 Dzi~nnik podawczy korespondencji wysyłanej. 

536 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

537 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

53'8 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

' 539 Dziennik podawczy kor·espOiildencji wysył<mej . 

540 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

·541 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

542 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

543 Dziennik podawczy korespondencji wplywająoej . 

Wydział polityczno-wychowawczy 

Daty 

1.01. -
22.08.1945 
1.01. -
2.10.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01.1945 

31.12.1946 
24.03. -
15.11.1945 
24.03.-
15.11.1945 
3.10. -

30.11.1945 
l 

31.12.1945 
22.10.1945 
29.03.1946 

8 
12.11.1945 

544 Etaty jednost~k dywizji piechoty oraz aparatu pol-wych. l KPSZ 15.08.1943 
w ZSRR, podstawy ideologiczne aparatu pol-wych., spisy imienne 28.11.1944 
obsady stanowisk aparatu pol-wych. · 

545 Działania bojow~ artylerii pod Lenino. Rozkazy, plany, mel-
dunki. 

546 Działania bojowe artylerii pod Lenino. 
dunki. 

Rozkazy, plany, mel-

547 Rozkazy or ganizacyjne, insbrukcja o p rzygotowaniu wiecu żołnierzy 

Słowian. 

548 Instrukcja o przyjmowaniu żołnierzy dywizji do ZPP i statut pracy 
kulturalno-oświatowej w dywizji. 

549 Plany i programy wyszkol~nia pol-wych. 
550 Konspekty pogadanek politycznych. 

551 Konspekty pogadanek politycznych. 

552 Meldunki dzi.enne i dekadowe o pracy aparatu pol-wych. 

553 Meldunki dzienne i dekadowe z jednostek dywizji o pracy apar·atu 
pol-wych. 

554 Epizody bojowe, !biuletyny sławy, biul~tyny informacyjne. 

555 Wyciąg z drziennika działań bojowych l DP odnoszący się do bitwy 
pod Lenino. 

556 Historia dywizji. 

557 Kronika l dywizji piechoty. 

558 Kronika l dywizji pi·echoty. 

559 Kronika l dywizji piechoty. 

-152-

20.08.-
16.10.1943 
29.08.-
31.10.1943 
12.08.1943 
15.04.1944 

1943 

·1943-1945 
23.11. -
29.12.1943 
11.11. -
29.12.1943 
18.10.1943 
31.08.1944 
30.08. -
31.10.1943 
1.09.1943 

19.02.1945 
9 

13.10.1943 
9.05.1943 

31.12.1944 
6.08.1943 
4.01.1944 
6.08.1943 
4.01.1944 

1943-1945 

ilość 
kart 

83 

199 

199 

6'2 

43 

32 

58 

97 

43 

58 

69 

201 

95 

105 

1.2 

8 

68 

27 

183 

167 

84 

9.0 

131 

131 

101 

l Uwagi 

Egz. Nr 2 -
tłumaczenie 

Rozkaz do
wódcylAWP 
nr 30 o reor
ganizacji 
szkoły ofice
rów pol.
wych., s. 10. 

Opracował 

L. Szenwald 

Opracował 

L. Szenwald 



Sygna-~ 
tura 

560 Rozkazy dzienne. 

561 Rozkazy dzienne. 

T Y T U L, T RE Ś Ć 

562 Szkolenie pol-wych. Instrukcje, rozkazy, konspekty pogadanek, 
odezwy, meldunki. 

563 Rozkazy dzienne dowódcy l KPSZ i l AWP oraz inst>rukcje ZPW 
l A WP o pracy aparatu pol-wych. 

564 Rozkazy dzienne, rozkazy, zarządzenia i instrukcje o pracy aparatu 
politycznego, biuletyny sławy. 

565 Praca polityczna. ·_ Rozkazy, zarządz.enia , instrukcje. Rozkazy 
dzienne dowódcy l DP , obsada ·etatów aparat u pol.-wych. i r ozkazy 
w sprawach dyscypliny wojskowej . 

566 Spisy imienne oficerów w jednostkach l DP z uwzględnieniem za-
wodu oraz poprzeJnio odbywanej służby wojskowej . . 

567 Kształtowanie kadr aparatu pol-wych. l DP. - Instrukcj-e, roz
kazy, werbunek kadr, szkoleni-e ·kadr. 

568 Sprawy· per sonalne. - Spisy imienne skierowanych na stanowis
ka, do szkól oficerskich, poległych oraz obsada stanowisk w apa
racie pol-wych. 

569 Spisy oficerów pochodzących ze Śląska , Pomorza i Poznańskiego 
o-raz spisy oficerów awansowanych i ukaranych. 

570 Etaty oraz obsada aparatu pol-wych. w l DP. 

571 Meldunki o pracy aparatu pol-wych. w l DP oraz o nastrojach 
ludności cywiln-ej . 

572 Meldunki zastępcy dowódcy l DP o pracy aparatu pol-wych. 
dywizji. 

573 Meldunki z pracy pol-wych. w plutonie dowództwa artylerii dywi
zyjnej. 

574 Meldunki zastępcy szefa kwatermistrwstwa o stanie zaopatrzenia 
jednostek i o pracy aparatu pol -wych . 

575 Meldunki o pracy aparatu pol-wych. w batalionie saperów. 

576 Meldunki -o pracy apara tu pol-wych .. w batalionie saperów. 

577 Meldunki o pracy aparatu pol-wych. w batalionie saperów. 

578 Meldunki zastępcy dowódcy kompanii zwiadowczej o pracy a pa
ratu pol-wych. w kompanii. 

579 Meldunki o pracy aparatu pol-wych. w l kompanii chemicznej . 

580 Meldunki o pracy apa['atu pol-wych. w batalionie sanitarnym k-om
panii chemicznej , kompanii fiżyli erów i kompanii łączności. 

581 Meldunki o pracy aparatu pol-wych. w samc-dzielnym dywizjonie 
arylerii samochodowej . 

582 Melduniki o pracy aparatu pol-wych. w kompanii rusznic przeciw
pancernych. 

583 Meldunki o pracy aparatu pol-wych. w plutoni·e wartowniczym 
3 zpp oraz o pracy politycznej z ludnością cywilną. 

584 Odezwy do żołnierzy, społeczeństwa polskiego, marszarka Żukowa 
i przemówienie gen. broni Żymierskiego. 
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Daty 

14.05. -
25.10.1943 
14.05. -
25.10.1943 

1.01. -
17.09.1944 
5.01. -

30.10.1944 
7.05.-

28.12.1944 
26.05. -
29.12.1944 

15.01.1944 

28.01. -
28.12.1944 

26.06. -
27.12.1944 

2.08.-
23.11.1944 

1944 
24.12.1945 
17.07. -
31.12.1944 

1.09. -
31.12.1944 

7.09.-
31.12.1944 
2.09.1944 
1.01.1945 
5.08. -

31.12.1944 

21.08. -
28.12.1944 

21.08. -
28.12.1944 

2.09.-
14.12.1944 

1.12.1944 
12.04.1945 

1.09.1944 
1.01.1945 

28.08.1944 
1.01.1945 

23.08. -
31.12.1944 

25.08. -
10.12.1944 

15.08.1944 
2.01.1945 . 

Ilość 
kart 

130 

130 

170 

195 

133 

47 

73 

95 

46 

104 

199 

223 

67 

71 

33 

123 

123 

25 

26 

139 

82 

78 

49 

12 

l Uwagi 

Instrukcja 
tymczasowa 
o służbie kul-
turalno-
oświatowej 

w 1 DP opra-
co\vana przez · 
w. Wasilew-
ską z jej 
oryginalnym 
podpisem. 



Sygna-[ 
tura 

585 

586 
587 

588 
589 

590 

591 

TYTUŁ, TRESć 

Odezwy Wandy Wasilewskiej o utwoczeniu dywizji, biuletyny sła
wy, deklaracja Konferencji Krymskiej w sprawie Polski, wykazy 
odznaczonych. 
Ulotki wydawane przez WPW l DP. -
Epizody bojow·e omawiane w czasie pogadanek politycznych oraz 
depesze do członków rządu o odniesionych sukcesach bojowych. 
Ilustrowana kronika l dywizji pi·echoty. 
Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

Meldunki o odesłaniu oddziałów ochotników do :punktu rozdziel
cnego w Ga,rwolinie·. 
Rozkazy dzienne dowódcy l DP. 

592 Rozkazy w sprawach dyscyplina•rnych, administracyjnych, okolicz
nościowych 1 oficerskie. 

593 Rozkazy-w sprawach dyscypliny wojskowej, administracyjnych oTaz 
okolicznościowe. 

594 Sz;kolenie pol-wych. -Rozkazy, zarządzenia, plany. Rozkazy oficer
ski-e i wyu:oki sądu polowego: 

595 Zarządzenia i instrukcje GZPW o pracy aparatu pol-wych. 

596 Instrukcje i plany pracy pol-wych. plany kontroli pracy. 

597 Sprawy peroonalne. - Instrukcje o prowadZieniu akt personalnych, 
sprawozdania o stanie politycznym l DP, wykazy imienne odzna
czonych i wyróżnionych. 

598 Instrukcje GZPW i zarządu pol-wych. l AWP o pracy aparatu pol
wych. 

599 Instrukcje wydziału pol-wych. l DP w sprawie pi'acy pol-wych. 
w jednostkach dywizji. 

600 Zarządzenie. o popularyzowaniu bohaterskich GZynów i ich · nagra
dzaniu, wskazówki i instrukcje o prowadzeniu .pracy pol-vvych. , zn
Tządzenia o zbieraniu materiałów do historii l armii, plany pracy 
pol-wych. 

601 Wskazówki zarząd:Zienia: wydziału pol-wych. l DP o pracy poi
wych. 

602 Wskazówki i instrukcje o pracy aparatu pol-wych., o zwalczaniu 
band oraz Q'egulamin oddziałów 'karnych. 

603 Rota przysięgi. 
604 Etaty aparatu pol-wych. w dywizji piechoty - wojenny i pokojo

~wy. 

605 Spis oficerów pol-wych. z podaniem zajmowanych · stanowisk eta- · 
towych. 

606 Konspekty pogadanek politycznych o historii: l DP, l pp, 3' pp, 
l pal, baonu łączno_ści, :b.aonu saperów oraz biuletyny sławy. 

607 Fagadanki o historii dyWizji wygłaszane w drugą rocznicę jej 
sformowania. 

608 Meldunki o pracy aparatu pol-wych. w l DP. 

609 Meldunki o pracy 'aparatu pol-wych. l DP. 

610 Meldunki o pracy a:parratu _ pol-wych. w l DP oraz o nastrojach 
ludności cywilnej w rejonie Siedlec. 

611 Sprawozdanie z walik dywizji o przelamanie "Wsłu Pomorskiego" 
i o zdobycie Frydlandu Pomor..skiego. 

Daty 

24.09.1944 
5.05.1945 

1944-1945 
2.08.1944 
7.05.1945 

1944 
16".01. -
30 . 12.1~44 

23.09. -
19.10.1944 
1-7.10. -
27.12.1944 
17.12.1944 
28.11.1945 
28.12.1944 
17.10.1945 
1.01. -

29.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 

6.01. -
23.10.1945 
21. -
28.02.1945 
2.03.-

29.12.1945 

6.03.-
2.04.1945 

28.04. -
29.12.1945 

1944 
1.01. -

31.12.1945 
1945 

6.03.-
16.05.1945 

16.05.1945 

1.01. -
17.05.1945 
5.06.-

14.10.1945 

17.10. -
31.12.1945 

6.-
13.02.1945 

612 Sprawozdanie z działań bojowych l .. DP w okresie od 14 stycznia 20.03:1945 
do 9 marca 1945 r . 

Ilość 
kart 

43 

55 
58 

8 
142 

13 

15 

75 

20 

200 

26 

213 

99 

56 

16 

252 f 

4 

128 

4 
16 

199 

52 

7 

245 

113 

88 

18 

Uwagi 

tli 2 egzempla
rze, 

613 Sprawozdanie z pracy aparatu pol-wych. w czasie walk za Odrą. - 20.05.1945 14 

614 Sprawozdanie z :pracy aparatu politycznego w czasie walk za Odrą. 20.05.1945 14 
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sygna-j T Y T U L, T R E Ś Ć 
tura 

615 Komunikaty infor macyjne wydziału pel-wych. l DP. · 

616 Ulotki do żołni-erzy niemi-eckich. 
617 Historia dywizji od 14 mCl.ja Hl43 r. do zdobycia Berlina. 
618 KrOilli.ka l dywizji piechoty. 
619 Kronika l dywizji piechoty. 
620 Krótki opis szlaku bojowego l DP. 
621 Rozkazy oficerskie, rozkazy o zaniedbaniu dyscypliny i taj emnicy 

służbowej , programy wyszkolenia bojowego. 
622 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP: oficerskie i w sprawie pod

niesienia dyscypliny. 
623 Zarządzenie o demobilizacji roczników 1906-1915 oraz rozka zy 

w sprawach administracyjnych. 
624 Roz;kazy dzienne i specjalne dowódcy l DP. 

625 ·· Rozkazy o zorganizowaniu wypoczynku dla zasłużony<.:h · żołnierzy 
l DP . 

626 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP w sprawie dyscypliny. 

Wydział administracyjno-gospodarczy 

627 Listy płacy i sprawozdania finansowe. 

628 Listy płacy. 

629 Listy płacy. 

630 Zapotrzebowania na kredyty. 

631 Książka kontroli finansowej l pp. 

Dowództwo artylerii 

' 
632 Działania bojowe artylerii l DP. - Sprawoz-dania okresowe, ko-

munikaty zwiadowcze, schematy oelów ogniowych. Rozkazy l Fron
tu Białoruskiego w sprawach personalnych. 

633 Meldunki o stanie bojowym artylerii w · l DP . 

63'4 Meldunki dowódcy artylerii l DP o przebiegu szkolenia w jedno
stkach artyjlerii dywizyjnej oraz o 'ich działaniach bojowych. 

635 Sprawozdania dowódcy artylerii l DP z działań bÓjowych artylerii 
dywizyj n ej. 

636 Rozkazy lbojow·e dowódcy artylerii l DP. 

637 Komunikaty i meldunki zwiadowcze dowództwa artylerii l DP. 

638 Działania boj owe . oTaz szkolenie artylerii l DP. - RozJkazy, zarzą
dzenia, instrukcje. Korespondencja w s•prawach personalnych. 

639 Działania bojowe i szkolenie. - Biuletyny informacyjne, plany 
walki, pla"!'ly szkolenia, zarządzenia bojowe, rozkazy i -koresponden
cja w sprawach personalnych. 
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Daty 

1.01. -
21.08.Hl45 

1945 
1945 

1945-1947 
1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

8.01. -
17.12.1945 

17 -
27.03.1945 

6.09. -
17.10.1945 

1.05. -
30.08:1944 

1.09.1944 
31.03.1945 
1.07. -

29.12.1945 
10.1944 

30.09.1945 
17.11.1945 

. 15.07.1946 

28.12.1943 
26.06.1945 

11.04. -
29.12.1944 
1.06.- -

31'.12.1944 
30.07. -
31.12.1944 
22.08. -

3.12.1944 
22.08.1944 

6.05.1945 
2.09. -

30.12.1944 
21.09. -
30.12.1944 

l 
Ilość Uwagi kart 

147 

3 
106 
106 
194 

4 Dwa egzem-

98 plarze. 

24 

28 

52 R ozkaz sp e-
cj a!ny do-
wódcy l DP 
nr 028 Z LXI. 
1945 r. o 
przej ściu jed-
nostek dy-
\vizji na stopę 
pokojową. 

B 

4 

182 

187 

294 

27 

15 

166 

205 

239 

63 

15 

106 
. ·' ' -. 

308 

237 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESC 

640 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, meldunki, plany spra
wozdania. 

641 · Meldunki o stanie bojowym a•rtylerii dywizyjnej. 

642 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, instrukcje, meldunki. Zarządzenia 
w sprawie eksploatacji sprzętu. 

6"43 Szko1enie bojowe. - Roz;kazy, instrukcje. Zarządzenia o eksploa
tacji sprzętu o,raz rozkazy o wyniikach kontroli stanu bojowego jed
nostek artylerii. 

644 Korespondencja w sprawach personalnycq. - Meldunki o poleg
ły<:h i rannych, skierowania na stanowiska, spisy imienne oficerów 
artylerii, charakterystyki służbowe, wykazy odznaczonych. 

645 Działania bojow e i szkolenie. - Rozkazy i rozporządz~mia dowód
cy artylerii l DP. 

646 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, zarządzenia, meldunki 
i sprawozdania okresowe. Sprawozdania i protokoły o stanie uzbro
jenia w jednostkach artylerii. 

647 Plany działań \bojovvych artylerii oraz schematy celów ogniowych. 

648 Szkolenie bojowe. - Programy, rozkazy o wynikach. Rozkazy 
w sprawach demobilizacji i przejścia j-ednostek na etaty pokojowe. 

649 Sprawozdanie z działań 'bojowych artylerii l DP w okresie od 
6 września 1944 r. do 2 maja 1945 r . 

Szefostwo służby inżynieryjnej 

650 Działania bojowe saperów. - Rozkazy, plany działań, charakte
.rystyki rzek jako przeszkód naturalnych, meldunki. 

651 Działania bojowe i szkolenie. ·- Rozkazy, plany, wyniki kontroli, 
plany prac pl'Zy budowie umocnień. 

652 Szkolenie 1bojowe. - Instrukcje, opisy techniczne sprzętu, progra
my, sprawozdania oraz materiały o działaniach :bojowych saperów 
l DP. 

Szefostwo wojsk chemicznych 

653 Szkolenie bojowe. - Ro:tkazy, programy, instrukcje. Meldunki 
o stanie sprzętu chemicznego. 

654 Protokoły inwentaryzacji sprzętu chemicznego, meldunki o stanie 
obrony przeciwchemicznej w dywizji i o zużyciu sprzętu. 

655 DzialarJa bojowe służby chemiczn·ej i .szkolenie. - Regulaminy, 
programy i plany, wykazy sprzętu, rozkazy i meldunki. 

656 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, meldunki, schematy 
rozlokowania punktów obserwacyjnych, meldunki o zużyciu sprzę
tu i stratach osobowych. 

657 Spisy oficerów służby chemicznej, opi.nie służbowe, meldunki 
o stanie sprzętu chemicznego. 

l{waternnistrzostwo 

658 Sprawy personalne. - lnstrukcje o prowadzeniu ewidencji stanu 
osobowego, przepisy o zaopatrzeniu materialowynn. 

659 Zaopatl'Zenie materiałowe wojSka. - Instrukcje, za•rządzenia, nor
my zaopatrzenia, nomenklatura sprzętu, zapotrzebowania. 

660. Rozkazy dowódcy l DP personalne, odzna<:zeniowe, oficerskie 
i dzi.enne. 
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Daty 

27.09. -
30.12.1944 
1.01. -

15.06.1945 
1.01. -

20.10.1945 
1.01. -

30.11.1945 

2.01. -
31.12.1945 

2.01. -
24.07.1945 

3.01. -
8.11.1945 

10.01. -
13.06.1945 
13.08. -

6.11.1945 
1945 

18.07. -
31.12.1944 

2.09. -
27.12.1944 
25.11.1944 
25.10.1945 

12.10.1943 
1.03.1944 

25.12.1943 
1.10.1944 

29.02.-
14.09.1944 
6.09.-

29.12.1944 

4.01. -
17.11.1945 

4.03. 
28.12.1944 
27.06.1944 
15.09.1945 
1.07. -

31.12.1945 

Ilość 
"kart 

135 

350 

67 

95 

457 

53 

230 

85 

73 

17 

285 

180 

254 

102 

126 

144 

200 

171 

92 

79 

226 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

Oddzial zdobyczy wojennej 

661 Meldunki o wzięciu jeńców przez jednostki l DP. 

662 Sprawozdania o wynikach zbierania zdobyczy wojennej oraz zło
mu. 

663 Wnioski o niewszczynanie postępowania karnego oraz zarządzenia 
w sprawie zbiórki złomu i sprzętu poniemieckiego. 

Oddzial organizacyjno-planowy 

664 Plany przewozu Kbleją jednostek l DP. 

665 Plany przewozu koleją jednostek l DP. 

Oddzial żywnościowy 

666 Rozkazy dowódcy l DP w sprawach zaopatrzenia, plany pracy 
i meldunki kwatermistrzostwa dywizji. 

667 Zapotrzebowania na sprzęt i umundurowanie. 

Wydział finansowy 

668 Upoważnienia na pobranie pieniędzy . 

669 Dokumenty kontroli finansowej w jednostkach dywizji. 

670 Sprawozdania o wydatkach i zapotrzebowania kredytów. 

671 Księga kasowa. 

672 Rejestr wystawionych rachunków. 

673 Księga kasowa. 

674 Upoważnienia na pobranie pieniędzy zapotrzebowania pieniężne. 

675 Zapotrzebowania na kredyty. 

676 Sprawozdania z rewizji gospodarki pieniężnej, plany pracy kwater
mistrzostwa. 

677 Upoważnienia na pobranie pieniędzy. 

678 Protokoły z przeprowadzonych kontroli finansowych 
wysyłki pocztowej. 

679 Zapotrzebowania na kredyty. 

dowody 

680 Protokoły o wynikach kontroli gospodarki finansowej i plany kon
troli. 

681 Upoważnienia na pobranie pieniędzy. 

682 Dowody kasowe. 

683 Listy płac. 
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Daty 

26.07.-
31.10.1944 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

30.04.-
30.06.1944 
19.05. -
5.06.1945 

27.03.1943 
2.11.1944 

25.01. -
23.11.1945 

24.05.-
31.12.1943 

1.12.1943 
31.12.1944 

1.01.1944 
30.04.1945 

1.01.1944 
31.03.1945 

1.01.1944 
31.03.1945 

1.01.1944 
31.03.1945 

1.01. -
23.10.1944 

1.01. -
1.08.1944 

12.01. -
7.09.1944 

13.09. -
31.12.1944 
18.09.1944 
31.03.1945 

1.10. -
30.12.1944 

4.01. -
31.03.1945 
13.01. -

3.05.1945 
1.04. -

20.09.1945 
1.04. -
1.06.1945 

ilość 
kart 

45 

91 

52 

63 

59 

193 

121 

471 

105 

153 

104 

102 

103 

632 

366 

66 

239 

77 

206 

99 

112 

303 

91 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura T Y T U L, T RE Ś Ć 

684 Upoważnienia na pobranie pieniędzy i przekazy pocztowe. 

685 Książka kontroli finansowej. 

686 Księga kasowa. 

687 Wykazy rachunków pieniężnych . 

688 Księga kasowa. 

Wydzial zaopatrzenia technicznego 

689 Sprawozdania okresowe o stanie sprzętu bojowego. 

690 Świadectwa inspektorskie o zniszczeniu lub zużyciu s·przętu. 

6"91 Sprawozdania o stanie i stratach sprzętu bojowego. 

692 Sprawozdania o stanie i stratach sprzętu . bojowego w l DP. 

693 Rozkazy i korespondencja kwatermistrzostwa w sin·awach zaopa
trzenia w sprzęt, oszczędzania sprzętu, protokóły z kontroli stanu 
zaopatrzenia. 

Szefostw.o slużby samochodowej 

694 Świadectwa inspektorskie o zniszczeniu lub zużyciu sprzętu, wnio
ski o umorzenie śledztwa, rozkazy i zarządzenia w sprawie wyko
rzystania taboru samochodowego. 

695 Sprawozdania o stanie parku samochodowego, meldunki o wy
padkach nadzwyczajnych. 

Szefostwo slużby zdrowia 

696 Sprawozdania o .działalności służby zdrowia w l DP. 

69.7 Rozporządzenią. i rozkazy kwatermistr!la i szefa służby zdrowia 
l A WP w sprawach sanitarnych, adminis·tracyjnych, personalnych 
i zaopatr zeniowych. 

698 Rozkazy i zarządzenia dowództwa l DP w sprawach s<J.nitarnych, 
administracyjnych .i zaopatrzeniowych. 

699 Meldunki o działalności .służby ZJdrowia w l DP. 

700 Dziennik pracy służby zdrowia l DP. 

701 Meldunki o działalności służby zdrowia w l DP. 

' 702 Zarządzenia służby zdrowia l A WP w sprawach sanitarnych, admi-
nistracyjnych i personalnych. 

703 Sprawozdania o działalności służby zdrowia w l DP. 

704 Meldunki i sprawozdania o działalności służby zdrowia w l DP. 

705 Meldunki i sprawozdania o działalności służby zdrowia l DP oraz 
diagnozy. 

706 Orzeczenie komisji lekarskiej, wyciągi · z rozkazów personalnych, 
rozkazy Naczelnego Dowództwa WP w sprawach administracyj
nych i o zwalczaniu chorób. 
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Daty · 

8.04. 
29.09.1945 
19.04. -
27.1i .1945 
:l1.04. -
30.09.1945 
24.05. -
31.12.1943 
24.05. ----: 
31.12.1943 

1.01. 
31.12.1944 

6.01. -
10.07.1945 

7.01'.-
23.06.1945 
27.02. -
30.10.1945 
4.09. -

31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

4.04. 
31.07.1944 
20.04.-

2.08.1944 

3.08. -
28.09.1944 

4.08. -
8.10.1944 
1.09.1944 

20.07.1945 
9.10.-

31.12.1944 
9.10.1944 

17.03.1945 
9.10.1944 

31.12.1945 
1.01. -

16.03.1945 
17.03. -
18.05.1945 . 
9.08.-

18.10.1945 

Ilość 
kart 

283 

8 

100 

102 

102 

95 

8 

85 

196 

195 

92 

220 

63 

216 

279 

26 

·389 

199 

389 

417 

479 

133 

l Uwagi 



sygna- ~ 
tura TYTUŁ, TRESć 

Wojskowy sąd polowy 

707 Rejestr sądzonych z oznaczeniem wymierzonych kar. 

708 Wyroki sądu i protokóły posied?:eń .. 

709 Postanowienia sądu o darowaniu kary. 

710" Wyroki sądu polowego. 

711 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej i wysyłanej. 

712 Instrukcja o aresztach garnizonowych, protokóły przekazania 
mochodów, spis imienny ławników sądu polowego, regulamin 

. działu karnego. 
713 Postanowienia sądu o zwolnieniu z oddziałów karnych. 

714 Postanowienia sądu o zwolnieniu z oddziałów karnych. 

sa-
od-

715 Rozkazy oficerskie, meldunki o wynikach kontroli wyroków sądu , 

rozkaz w zakresie kompetencji sądów, wyroki sądowe. 
716 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

717 Wykazy statystyczne skazanych, sprawozdania o działalności sądu , 

wypisy z wyroków. 
718 Dziennik korespondencji wysyłanej . 

719 Rozkazy i zarządzenia wyższych dowództw w sprawie prowadzenia 
kancelarii sądowych , w sprawie pracy sądów polowych, w spra
wach porządkowych, administracyjnych i oficerskie. 

720 Książka doręczeń korespondencji zwykłej. 

Pluton dowódcy a1·tylerii l DP 

721 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 

722 Zeszyt ewidencji stanu osobowego . 

Daty 

16.06.1943 
29.12.1944 

7.07.1943 
8.02.1944 
4.01-

29 .12.1944 
7.01. -

30.12.1944 
7.01. -

31.12.1944 
. 16.01. -
31.12.1944 

2.05. -
28.10.1944 

9.08. -
12.10.1944 

1.01. -
14.12.1945 

2.01. -
31.12.1945 

4.01. -
31.12.1945 

4.01. -
31.12.1945 
25.01. -
31.12.1945 

19.05.1945 
25.03.1947 

1943-1944 

1943-1944 

.INWENTARZ AKT l PUŁKU PIECHOTY 

Zespól nr 8 

Ilość 
kart 

39 

85 

168 

73 

14 

58 

218 

7 

277 

72 

214 

29 

357 

33 

16 

Uwagi 

l Praski Pułk Piechoty sformowany został 

w dniu 14 maja 1943 r. według etatu nr 04/501 *. 
W toku jego działalności zostały wytworzone akta 
stanowiące zespół prosty, zawierający obecnie 202 
jednostki archiwalne. Zespołu nie brakowano. 

Sygna- ~ 
tura T Y T U Ł, T R E Ś Ć 

l Rozkazy i zarządzenia szefa sztabu l DP w sprawach szkolenia 
bojowego, zaopatrzenia w sprzęt oraz doboru kandydatów do szkól 
oficerskich. 

2 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, zarządzenia , plany i programy. 

'" CAW, l DP, t. 14, s. 38. 
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Daty Ilość l Uwagi kart 

14.05.- 75 
24.12.1943 

5.09.1943 166 
4.06.1944 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

3 Zarządzenia, plany i meldunki zwiadowcze. 

4 Działania bojowe i szkolenie. - Zarządzenia, rozkazy. 

5 Działania bojowe. - Rozkazy, plany walki, protokoły przekazania 
odcinków frontu, szkice bojowe. 

6' Działania bojowe. - Rozkazy, plany walki, plany zwiadu oraz 
szkice bojowe. 

7 Meldunki bojowe i sytuacyjne baterii moździerzy l pp. 

8 Meldunki o przebiegu działań bojowych i szkolenia bojowego. 
l 

9 Meldunki o przebiegu działań bojowych i szkolenia bojowego. 

10 Meldunki o przebiegu działań bojowych i szkolenia bojowego. 

11 Protokoły zniszczenia akt, programy szkole!J.ia bojowego, instruk
cja o kompetencjach komendanta pociągu oraz o służbie warto
wniczej . 

12 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, plany, programy i sprawozdania. 

13 Szkolenie bojowe. - Plany forsowania Wisły oraz działań okrą

żających Warszawę. 

14 Dziennik działań bojowych l pp w okresie od 29 lipca do 31 grud
nia 1944 r . 

15 Meldunki o stanie bojowym pododdziałów l pp, meldunki o nad
zwyczajnych wypadkach, protokoły o zużyciu broni i sprzętu-;- cha
rakterystyki personalne. 

16 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, zarządzenia, plany i pro
gramy. 

17 Działania bojowe. - Meldunki służby saperskiej i łączności. Mel
dunki o stanie bojowym oraz o szkoleniu pododdziałów łączności. 

18 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, zarządzeni'a . Protokoły 

zniszczenia dokumentów, tabele sygnałów porozumiewawczych, za
rządzenia w sprawach administracyjnych. 

19 · Rozkazy bojowe dowódcy l pp. 

20 Meldunki bojowe. 

21 Meldunki o przebiegu działań bojowych, o zwalczaniu band oraz 
o szkoleniu bojowym. 

22 Meldunki bojowe, zwiadowcze i o poniesionych stratach oraz pro
gramy szkoLenia. 

23 Meldunki bojowe i sytuacyjne o walkach z bandami. 

24 Meldunki operacyjne i sytuacyjne o walkach z bandami oraz 
o przebiegu szkolenia, meldunki o stanie uzbrojenia i sprzętu . 

25 Protokoły przekazania odcinków frontu. 

26 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, plany, programy. Zarządzenie szefa 
sztabu l DP o wzmożonej działalności band. 

27 Dziennik działań bojowych. 

28 Meldunki o stanie bojowym i o wypadkach nadzwyczajnych, ob-
sada stanowisk etatowych, meldunki o walkach z bandami. 

29 Skorowidz imienny do ewidencji stanu osobowego. 
30 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
31 Skorowidz do ewidencji oficerów. 
32 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
33 Skorowidz do ewidencji oficerów. 

~ 160-

Daty 

20 
25.11.1944 
29.07. -
13.12.1944 

2.09. -
13.11.1944 
29.12.1944 
1.03.1945 
1.01.1944 
8.05.1945 
2.08.-
6.09.1944 
2.08.-

19.09.1944 
19.09. -
31.10.1944 
12.05.1944 
27.11.1945 

5.09.1944 
6.07.1945 

23.11. -
20.12.1944 

2.10. -
31.12.1944 
23.04.1944 
14.03.1945 

2.01. -
20.12.1945 
2.01. -

22.12.1945 
8.01. -
7.12.1945 

4.01. -
13.07.1945 

1.01. -
28.02.1945 

1.03. -
30.06.1945 
24.03. -
28.04.1945 
16.06. -
16.07.1945 

1.07. -
31.12.1945 
11.03. -
15.05.1945 
29.11. -
27.12.1945 

1.01. -
30.08.1945 
14.03. -
2.07.1945 

1943 
1943 

1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 

Ilość 
kart 

46 

93 

168 

89 

299 

172 

120 

117 

157 

154 

112 

105 

414 

298 

110 

189 

40 

180 

228 

251 

28 

884 

89 

12 

30 

578 

90 
73 
53 
23 
53 

l Uwagi 

Oryginały 

Odpisy 



Sygna-~ 
tura 

- --

TYTUL, TREŚ C Daty Ilość 
kart 

34 Skorowidz stanu osobowego pułku. 1944 88 
35 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego l pp. 1943-1945 99 
36 Wykazy żołnierzy według zawodów cywilnych. 30.08. - 32 

12.10.1943 
37 Ewidencja stanu osobowego 2 kompanii piechoty. 1943 15 
38 Ewidencja stanu osobowego 4 kampanii, plutonu łączności i dru- . 1943 35 

żyny sanitarnej. 
39 Ewidencja stanu osobowego 2 kompanii ckm, 2 kompanii przeciw- 1943 31 

pancernej i 2 kompanii miotaczy min. 
40 Ewidencja stanu osobowego 8 kompanii piechoty. 1943 36 
41 Spisy imienne szeregowców 3 baonu l pp. 1943 35 
42 Ewidencja stanu osobowego baterii 76 mm. 1943 23 
43 Ewidencja stanu osobowego baterii moździerzy 120. mm. 1943 30 
44 Ewidencja stanu osobowego kompanii sanitarnej , transportowej , 1943 42 

przeciwpancernej, intendentury, prowiantury, warsztatów zaopa-
trzenia i ambulansu weter ynaryjnego. 

45 Wykazy imie=e żołnierzy - specjalistów. 1943 16 
46 Ewidencja stanu osobowego. 1943 42 
47 Ewidencja ' stanu osobo w ego pododdziałów l pp. 1943 
48 Ewidencja stanu osobowego pułku. 1943 133 
49 Ewidencja stanu osobowego. · 1943 199 
50 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 1943 31 
51 Ewidencja stanu osobowego. 1943 36 
52 Ewidencja stanu osobowego. 1943 79 
53 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 1943 62 
54 Ewidencja stanu osobowego. 1943 18 
55 Ewidencja stanu osoibowego. 1943 63 
56 Ewidencja stanu osobowego. 1943 18 
57 Ewidencja stanu oso bo wego. 1943 20 
58 Ewidencja stanu osobo wego. 1943 37 
59 Ewidencja podoficerów i s zeregowców. 1943-1944· 31 
60 Ewidencja stanu osobowego. 1943-1944 81 
61 Ewidencja stanu o sobowego. 1943-1944 63 
62 Ewidencja stanu osobowego. 1943-1944 40 
63 Ewidencja stanu osobowego. 1943-1944 39 
64 Ewidencja stanu osobowego pododdziałów l pp. 1943-1944 
65 Ewidencja stanu osobo-wego pododdziałów l pp. 1943-1944 
66 Spis imienny podoficerów i szeregowców 3 kompanii strzeleckiej 1943-1945 33 

i plutonu gospodarczego. 
67 Spis imienny podoficerów i szeregowców 5 kompanii piechoty 1943-1945 36 

i plutonu artylerii 45 mm. 
68 Ewidencja stanu osobowego 6 kompanii piechoty i plutonu gospo- 1943-1945 35 

dar czego. 
69 Ewidencja stanu osobowego 7 kompanii, plutonu łączności i plu- 1943-1945 35 

tonu sanitarnego. 
70 Ewidencja stanu osobowego 8 kompanii piechoty i 3 kompanii ckm. 1943-1945 41 
71 Ewidencja stanu osobowego 9 kompanii piechoty, plutonu gospo-- 1943-1945 35 

darczego, plutonu zdobyczy wojennej. 
72 Ewidencja stanu o sobowego baterii 120 mm. 1943- 1945 15 
73 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 1943-1945 137 
74 Księga ewidencji l kompanii piechoty, plutonu · łączności plu- 1943-1945 36 

tonu <>imitar.nego. 
75 . Spis- imienny szeJ.·,egowców. 1943-1945 13 
76 Księga ewidencji l i 2 kompanii fizylierów. 1943-1945 35 
77 Spisy imienne pododdziałów specjalnych pułku. i943-1945 35 
78 Księga ewidencji podoficerów i szeregowców artylerii pułkowej. 1943-1945 35 
79 Spis imienny szeregowców l pp. 1943-1945 36 
80 Spis imienny szer-egowców l pp. 1943-1945 29 
81 Ewidencja kompanii ckm, l krppanc i l kompanii moździerzy. 1943-1945 36 
82 Wykazy imienne skierowanych na stanowiska. 1943-1945 35 

21 - Inwentarz akt 161 

Uwagi 



Sygna-j 
tura TYTUŁ, TREśC 

--------------------------------

83 Ewidencja stanu osobowego. 
84 Ewidencja oficerów l pp z oznaczeniem zajmowanych stanowisk. 
85 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 
86 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 
87 Ewidencja stanu osobowego pododdziałów l pp. 
88 Ewidencja stanu osobowego pododdziałów l pp. 
89 Ewidencja podoficerów. 

90 Ewidencja stanu osobowego baterii moździerzy 120 mm. 
91 Ewidencja stanu osolbowego baterii 120 mm. 
92 Ewidencja stanu osobowego. 
93 Ewidencja stanu osobowego baterii artylerii 76 mm. 
94 Spis imienny oficerów l pp. 
95 Skorowidz do ewidenćji odznaczonych. 
96 Wykaz imienny odznaczonych oficerów, podoficerów i szeregowców. 
97 Skorowidz do ewidencji il'annych. 
98 Ewidencja rannych i poległych. 

99 Spisy imienne rannych i zabitych szeregowców podoficerów. 
100 Spis imienny 'ranionych. 
101 Skorowidz do ewidencji poległych i zmarłych. 

102 Skorowidz do ewidencji poległych. 
103 Spisy imienne zabitych i rannych 4 kompanii piechoty. 
104 Skorowidz do ewidencji zaginionych bez wi,eści. 

105 Skorowidz zaginionych bez wieści. 
106 Spisy imienne zaginionych be wieści. 
107 Ewidencja stanu osobowego. 
108 Ewidencja stanu osobowego baterii moździerzy 120 mm. 
109 Ewidencja stanu osobowego Jkomrpanii łączności . 

110 Ewid,encja stanu osóbowego kompanii fizylierów. 
111 Ewidencja stanu osobowego szkoły podoficerskiej. 
112 Ewidencja stanu osobowego. 
113 Ewidencja stanu osobowego 8 kompanii piech9ty. 
114 Ewidencja .stanu osobowego. 
115 Ewidencja stanu osobowego. 
116 Rozkazy personalne dowódcy dywizji. 

117 Skorowidz do ewidencji odznaczonych. 
118 Rozkazy odznaczeniowe i awansowe. 

119 Rejestr wypadków nadzwyczajnych. 

120 Ewidencja chorych. 

121 'Spis imienny rannych oficerów. 

122 Skierowania dla chorych. 
123 Meldunki statystyczne i imienne o poległych oraz szkice rozloko-

wania mogił. 
124 Spis imienny zabitych oficerów. 
125 Księga ewidencji pochowanych. 
126 Dziennik lf,ejestracji zawiadomień wysyłanych o śmierci żołnierzy. 

127 Rozkazy personalne dowódcy l DP. 

128 A>kta personalne. · - Etaty pułku, wnioski odznaczeniowe, grafiki, 
urlopowe, materiały dochodzeniowe. 

129 Obsada personalna stanowisk etatowych w l pp. 
130 Akta personalne. - Skierowania na stanowiska, pisma w sprawie 

poszukiwania zaginionych. 
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Daty 

1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
1943-1945 
15.05.1943 
10.05.1945 

1943-1946 
1943-1946 
1943-1946 
1!!43-1947 
1943-1947 
1943-1945 
1943-1946 
1943--1945 

1943 
1943 
1943 

1943-1944 
1943!..._1945 

1943 
1943 

1943-1945 
1943 

1944---1945 
1844---1947 
1944---1945 
1944-1945 

1944 
1944 

1944-1945 
1944-1945 
1944---1945 

22.01. -
17.12.1944 

1944---1945 
10.02.-
11.12.1944' 
9.02.1944 

19.06.1949 
21.04.1944 
11.07.1945 

5.08.-
31.10.1944 

1944-1945 
24.04.-
31.12.1944 

1944 
1944-1945 
12.08.1944 

1947 
1.01. -

31.12.1945 
14.08. __:_ 
31.12.1945 

1945 
1.01. -

31.12.1945 

Ilość 
kart 

193 
84 

201 
207 

12 

34 
28 
32 
29 

154 
4'i 

102 
46 
l ::l 
39 

·1 
40 
21 
40 
44 
33 
13 
75 
12 
11 
18 
19 
39 
43 

204 
136' 

46 
109 

49 

94 

46 

260 

12 
30 
93 

310 

591 

95 
480 

l Uwagi 



;gna--, 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

131 Skorowidz do -ewidencji żołnierzy w wieku powyżej czterdziestu lat. 
13'2 Skorowidz do ewidencji stanu osolbowego. 
133 Skorowidz do ·ewid-encji stanu osobowego. 
134 Skorowidz do evyi.dencji stanu osobowego. 
135 Księga ewidencji stanu osobowego kompanii fizylierów. 

136 Księga ewidencji stanu osobowego szkoły podoficerskiej. 
137 Księga ewidencji stanu osobowego 2 kompanii i baterii artylerii 

45 mm. 
138 Księga -ewid-encji oficerów batalionu szkoln-ego. 
139 Księga ewidencji stanu osobowego baterii artylerii 76 mm. 
140 Księga ewidencji stanu osobowego szkoły podoficerskiej. 
141 Księga ewidencji stanu osobowego. 
142 Księga ewidencji stanu osobowego. 
143 Księga ewid-encji stanu osobowego. 
144 Księga ewidencji stanu osobowego. 
145 Księga ewidencji stanu osobowego. 
146 Księga ewidencji stanu osobowego 2 kompanii piechoty. 
147 Księga ewidencji stanu osobowego. 
148 Księga ewidencji stanu osobowego. 
149 Księga ewidencji stanu o sobowego. 
150 Księga ewidencji stanu osobowego kompanii sanitarnej. 
151 Księga ewidencji stanu osobowego. 
152 Rozkazy awansowe. 

153 Skorowidz do ewidencji odznaczonych za zdobycie Pragi. 
154 Wnioski odznaczeniowe. 

155 Wnioski odznaczeniowe. 

156 Ewid-encja odznaczonych. 
157 Księga ewid-encji rannych i zabitych. 
158 Księga ewidencji rannych oficerów. 
159 Księga ewidencji rannych. 
160 Księga ewidencji ranionych w walkach nad Odrą i w Berlinie. 
161 Skorowidz do ewidencji strat ·bezpowrotnych. 

162 Meldunki imienne o stratach bezpowrotnych. 

163 Skorowidz do ewid-encji pochowanych. 

164 Księga ewidencji pochowanych żołnierzy . 

165 Księga -ewidencji pochowanych oficerów. 
166 Akta personalne. - Wnioski odznaczeniowe, meldunki i docho

dzenia w sprawie wypadków nadzwyczajnych, instrukcje o pro
wadzeniu ewidencji stanu osobowego. 

167 Akta personalne. - Charakterystyki, wnioski awansowe i odzna
czeniowe, arkusze ewidencji personalnej. Sprawozdania dekadowe 
o . pracy aparatu pol -wy ch. O['az o pomocy w pracach rolnych. 

168 Wyroki sądowe, charakterystyki służbow-e, postanowienia o umo
rzeniu śledztwa. 

169 Akta personalne. - Wyroki sądowe , akta z przesłuchań i mel
dunki o umorzeniu śledztwa. 

170 Rozkazy dzienne, plany pracy kwatermistrzostwa, instrukcje o za
daniach pododdziałów i korespendencja w sprawach personalnych. 

171 Rozkazy oficerskie. 

172 Rozkazy ·oficerskie. 
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Daty 

1945 
1945 

1945-1946 
1945-1946 
23.-
31.01.1945 

1945 
1945 

1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1945 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1948 

1.01. -
31.12.1945 

1945 
1.01. -

3i:12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1945-1946 

1945 
1945 
1945 
1945 

1.01.1945 
31.12.1949 
19.01. -
15.10.1945 

1.01.1945 
31.12.1949 

1.01.1045 
1.04.1948 
1.01.1945 
9.01. -

29.08.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 
21.11. -
18.12.1945 
7.04.-

27.12.1944 
1.01. -

31.12.1945 
5.02.-

30.12.1944 

Ilość 
kart 

13 
94 
35 
82 
18 

11 
35 

19 
17 
58 
12 
50 

199 
398 
186 

44 
198 

76 
35 
48 
34 
34 

30 
515 

168 

97 
11 
16 

52 

101 

28 

56 

16 
614 

380 

105 

112 

134 

76 

62 

Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESC 

173 Rozkazy oficerskie. 
174 Rozkazy dzienne dowódcy l pp, numery 1-90. 

175 Rozkazy dzienne dowódcy l pp, numery 91-124. 

176 Rozkazy dzienne dowódcy l pp, numery 184-226. 

177 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

178 Rozkazy i zarządzenia dowódcy l A WP w sprawach administra
cyjno-gospodarczych. 

179 Rozkazy dzienne dowódcy l DP. 

180 Rozkazy dzienne dowódcy l DP. 

181 Rozkazy dzienne dowódcy l pp, numery 1-44. 

182 Rozkazy dzienne dowódcy l pp, numery 45-16~ . 

183 Roz;kazy dzi·enne dowódcy l pp, numery 162'---301. 

184 Rorlkazy dzienne dowódcy l pp, numery 3p2--355. 

185 Rozkazy oficerskie, rozkazy o n'cl.ruszaniu dyscypliny wojskowej 
i wypadkach nadzwyczajnych. 

186 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

187 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

188 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

189 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

190 Dziennik podawczy- korespondencji wysyłanej. 

191 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

192 Rozkazy specjalne dowódcy l DP. 
wojskowa, niszczenie sprzętu. 

193 Rozkazy dzienne dowódcy l DP. 

Dez;ercje, kary, tajemnica 

194 Rozkazy dzienne dowódcy l pp, numery 1-148. 

195 Rozkazy dzienne dowódcy l pp, numery 149-250. 

196 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej . 

197 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

198 Rozkazy dzienne od nr 301-328. 

199 Meldunki dzienne o pracy aparatu politycznego. 

200 Instrukcje, zaJ:ządzemia i plany pracy aparatu pol -wych. w l pp. 
/ 

201 Meldunki o pracy aparatu politycznego. 

202 Rozkazy dzienne i obsada stanowisk aparatu politycznego. 
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Daty 

1945 
1.06".-

15:08.1943 
16.08. -

21.09.1943 
19.11. -
31.12.1943 
16.06.1943 
13.03.1944 

9.10.1944 
28.09.1945 
2.05.-

24.12.1944 
8.07.-

27.12.1944 
1.01. -

13.02.1944 
14.02. -
19.06.1944 
20.06.-
7.11.1944 
8.11. -

31.12.1944 
13.01. -
2B.l2.1944 

1.01. -
20.05.1944 
24.04.-
9.11.1944 
9.07.-

24.08.1944 
18.08.1944 
9.01.1946 

24.08.-
31.12.1944 
9.11.1944 
1.01.19j5 
2.01.-
5.12.1945 
1.01. -

22.12.1945 
1.01. -

23.08.1945 
24.08. -
31.12.1945 

1.01.1945 
31.12.1946 

1.01.1945 
31.12.1949 
9.07.-
3.11.1943 
3.08.1944 
5.01.1945 

22.09.1944 
20.12.1945 

1.01. -
30.08.1945 

1.01. -
31.12.1945 

ilość 
kart 

1"48 
49 

22 

39 

22 

148 

107 

35 

43 

111 

158 

108 

165 

13 

48 

29 

158 

32 

37 

129 

75 

206 

386 

310 

374 

29 

225 

170 

388 

192 

l Uwagi 



INWENTARZ AKT 2 PULKU PIECHOTY 

Zespól nr 9 

2 Berliński P'ulk Piechoty sformowany został 
w dniu 14 maja 1943 r. według etatu nr 04/501 *. 
W toku jego działalności zostały wytworzone akta 

stanowiące zespól prosty, zawierający obecnie 172 
jednostki archiwalne. Zespołu nie brakowano. 

Sygna- ~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

l Szkolenie bojowe. - Plany, rozkazy, sprawozdania. 

2 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, rozporządzenia , plany 
walki, instrukcje szkolenia, plany. 

3 Działania bojowe. - Instrukcje, rozkazy i za~ządzenia o przemar
szu, meldunki sytuacyjne. 

4 Działania 'bojowe. - Rozporządzenia bojowe szef<J. oddz. operacyj
nego sztabu l DP, plany walki, rozkazy. 

5 Działania bojowe i szkolenie .. - Meldunki bojowe i sytuacyjne. 

ti Szkolenie bojo we. - Rozkazy, karty egzaminacyjne i pytania, 
wykazy literatury bojowej , 

7 Plany i programy szkolenia ibojowego. 

8 Szkolenie bojowe. - Plany, p r ogramy, rozkazy i meldunki. 

9 Rozkazy i zarządzenia w sprawach wyszkolenia bojowego oraz 
w sprawach zaopatrzenia, administracyjnych i porządkowych. 

10 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, programy, plany, meldunki. 

11 Szkolenie bojowe saperów. - Rozkazy, plany, instr ukcje i infor
macj-e o nowych rodzajach sprzę~u. 

12 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, plany, wykazy uczestników szkole
nia narciarskiego. 

13 Szkolenie bojowe. - · Rozkazy, za1·ządzenia, plany, meldunki. 

14 Szkolenie bojowe. - Plany, rozkazy, meldunk;i . 

15 Rozporządzenia szefa sztabu l DP, bojowe, rozpoznawcze po-
rządkowe. 

16 Działania bojowe - zarządzenia szefa sztabu dywizji w sprawach 
łączności . 

17 Meldunki o stanie tJojowym i szkoleniu bojowym. 

18 Działania bojowe. - Biuletyny informacyjne sztabu l DP oraz 
•rozporządzenia ~Zwiadowcze. 

19 Działania bojowe i szkolenie. - Meldunki. 

20 Działania bojowe. - Protokóły przekazania odcinków frontu, szki-
ce bojowe. 

21 Książka ewidencji map operacyjnych. 
22 Mapy z naniesioną sytuacją bojową pułku. 
23 Działania bojowe artylerii pułkowej i -szkolenie. Rozka-zy, za-

rządzenia zwiadowcze, p1imy. 

* CA W , l DP, t. 14, s. 38. 
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l Daty 

6.09.-
31.12.1943' 

1.10.1943 
31.12.1944 

7.10. -
28.12.1943 
10.-
17.10.1943 

9.10.-
31.12.1943 
22.10. -
31.12.1943 
30.10. -
29.12.1943 
20.12.1943 
29.04.1944 
31.12.1943 
29.12.1944 

. 1.01. -
31.12.1944 

3.01.1944 
1.01.1946 . 

15.01.-
10.07.1944 

5.02. ___c_ 

29.12.1944 
31 .05.1944 
. 3.01.1945 
29.07. -
21.12.1944 
14.11.1944 
8.11.1945 
1.01. -

:31.05.1944 
10.05. -

2.11.1944 
1.06. -

31.12.Hl44 
28.03. -
21.12.1944 

1944 
1944-1945 

13.03. -
29.12.1944 

Ilość l Uwagi · kart 

89 

169 

59 

91 Teczka za-
wiera ma-
terialy wy-
łącznie do 
bitwy pod 
Lenino. 

213 

30 

77 

245 

171 

312 

68 

43 

198 

365 

60 

91 

348 

72 

408 

126 

107 
20 

127 



Sygna-~ 
tura 

T Y T U L, T RE S C 

24 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, zarządzenia , plany 
walki, szkice [bojowe. 

25 Dziennik działań bojowych. 

26 Dziennik działań bojowych. 

27 Rozkazy, zarządzenia; szkice bojowe. 

28 Rozkazy i zarządzenia bojowe. 

29 Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, programy, plany i ko
munikaty informacyjne o obronie chemicznej. 

30 Walka z bandami. - Plany operacyjne, szkice kartograficzne, mel
dunki, sprawozdania okresowe. 

31 Działania bojowe i szkolenie. - Meldunki. _ 

32 Walka z bandami. - Meldunki. 

33 Działania bojowe. - Protokoły przekazania odcinków frontu, szki-
ce bojowe, tablice sygnałów porozumiewawczych, rrozkazy bojowe. 

34 Km·espondencja w sprawach szkołenia bojowego, obsady stanowisk 
etatowych oraz zaopatrzenia w sprzęt. 

35 Programy i plany -szkolenia bojowego. 

36 Meldunki o stanie bojowym pułku. 

37 Meldunki o stanie !bojowym pulku. 

38 Pr.zewozy wojska koleją .- Rozkazy, plany, meldunki. 
39 Rozporządzenia zwiadowcze, protokoły badania jeńców plany 

szkolenia bojowego. t 

40 Dziennik działań bojowych. 

41 Dziennik działań bojowych. 

42 Zarządzenia w sprawi.e prowadzenia ewidencji, doboru kandydatów 
do szkól i demobilizacji. 

43 Etatowy spis stanu osobowego pulku. 

44 Etatowy spis stanu osobowego pułku. 
45 Skorowidz do ewidencji oficerów 2 pp. 
46 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
47 Skorowidz do ewidencji personalnej l batalionu. 
48 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
49 Księga ewidencji stanu osobowego l batalionu. 

50 Księga ewidencji stanu osobowego l batalionu l pp. 
. 51 Ewidencja stanu osobowego l batalionu 2 pp. 
52 Ewidencja podoficerów i szeregowców l batalionu. 
53 Księga ewidencji stanu osobowego l batalionu. 
54 Książka ewidencji stanu osobowego 4 kompanii piechoty. 
55 Księga ewidencji stanu osobowego 2 batalionu. 
56 Ewidencja podoficerów i szeregowców 2 batalionu. 
57 Księga ewidencji stanu osobowego pododdziałów 3 batalionu 2 pp. 
58 Ewidencja podoficerów i szeregowców 3 batalionu. 
59 Księga ewidencji stanu osobowego 3 batalionu. 
60 Ewidencja podoficerów i szeregowców pododdziałów specjalnych. 
61 Zeszyty ewidencji stanu osobowego pododdziałów specjalnych 2 pp. 
62 Ewidencja żołnierzy prrzyjętych do pułku. 
63' Księga ewidencji oficerów 2 pp. 
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Daty 

29.02.-
10.10.1944 

1.07. -
31.12.1944 
L07.-

31.12.1944 
l.Ol. -

15.11.1945 
2.01. -

15.11.1945 
1.03.1944 
8.12.1945 

10.06. -
10.10.1945 

1.01. -
25.05.1945 
2.06.-

23.11.1945 
30.0i. -
16.04.1945 
30.12.1944 
30.12.1945 

6.01. -
20.11.1945 
1.01. -

30.06.1945 
1.07. -

31.12.1945 
18.10.1945 
14.02. -
27.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
23.12.1945 
12.05.-
12.09.1943 

1943-1944 
1943 
1943 

1943-1944 
1943-1944 
•12.05. -
31.12.1943 

1943 
1943 

1943-1944 
1943-1944 

1943 
1943-1944 
1943-1944 

1943 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 

1943 

ilość 
kart 

. 84 

62 

124 

241 

157 

87 

99 

296 

232 

107 

80 

209 

701 

217 

22 

71 

174 

223 

119 

79 
102 
242 
139 
142 

18 

22 
90 
80 
80 

108 
30 
78 

102 
112 
105 
132 
133 

52 

l Uwagi 



Sygna- ~ 
tura TYTUŁ, TRESć 

64 Księga ewidencji oficerów 2 pp. 
65 Księga ewidencji ofioerów 2 pp. 
66 Księga ewidencji oficerów 2 pp. 
67 Księga ewidencji oficerów 2 pp. 
68 Księga ewidencji szeregowców 2 pp. 
69 Księga ewidencji stanu osobow ego pododzialów pułku. 
70 Księga ewidencji stanu osobowego 2 pp. 
71 Księga ewidencji stanu osobowego. 
72 Księga ewidencji stanu osobowego 2 pp. 
73 Księga ewidencji stanu osobowego. 
74 Wykazy imienne specjalistów. 
75 Wykazy imienne .specjalistów. 
76 Księga ewidencji żołnierzy 2 pp przebywających służbowo poza 

pułkiem. 

77 Wykaz imienny ofioerów posiadających dowody osobiste. 
78 Charakterystyki odznaczonych oficerów i szeregowców pułku . 

79 Spis •ranionych w bitwie pod Lenino. 

80 Rejestr zaginionych, poległych i rannych w bitwie .pod Lenino. 

81 Księga ewidencji poległych i zaginionych bez wieści. 
82 Etatowy spis stanu osobowego pułku. 

83 Etatowy spis stanu osobowego pułku. 
84 Skorowidz do ewidencji poległych i zaginionych bez wieści. 

85 Skorowidz do ewidencji stanu osolbowego. 

86 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego 2 pp. 
87 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego w l batalionie. 

88 Księga ewidencji stanu osobowego l batalionu 2 pp. 
89 Księga ewidencji stanu osobowego 2 batalionu 2 pp. 

90 Księga ewidencji stanu osobowego 4 kompanii 2 baonu 2 pp. 

91 Księga ewidencji stanu osobowego w 3 batalionie 2 pp. 

92 Księga ewidencji podoficerów i szeregowców 2 batalionu 2 pp. 
93 Księga ewidencji stanu osobowego 2 batalionu 2 pp. 
94 Księga ewidencji stanu osobowego 2 batalionu 2 pp. 
95 Księga ewidencji stanu osobowego w 6 kompanii · 2 pp. 

"96 Księga ewidencji stanu osobowego w 5 kompanii 2 pp. 

97 Księga ewidencji szeregowców i podoficerów l kompanii fizy
lie<rów. 

98 Księga ewidencyjna stanu osobowego 2 pp. 
99 Wykazy imienne specjalistów. 

100 Księga meldunków o nadzwyczajnych wypadkach. 

101 Imienne spisy ukaranych i wyróżnionych oficerów. 

102 Wykaz <rannych podoficerów. 
103 Ksią:źlka ewidencji pogrzebanych. 
104 Książka ewidencji· poległych i zaginionych bez w1esc1. 
105 Książka ewidencji poległych oraz szkice rozlokowania mogił. 
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Daty 

1943 
1943 

1943-1944 
1943-1944 

1943 
1943 

1943-1945 
1943-1945 
1943-1944 
1943-1945 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 

1943 
12.-
13.10.1943 
12.-
14.10.1943 

10.-
15.10.1943 

1943 
1.01. -

31.12.1944 
1944-1945 

1944 
1.01. -

31.12.1944 
1944 

1.01. -
31.12.1944 

1944 
1.01. -

31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1944 
1944 

1944-1945 
1.01. -

31.12.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1944-1945 

1944-1945 
1.01. -

31.12.1944 
1.01.1944 

13.06.1945 
4.07.1944 

12.05.1945 
1944 
1944 
1944 
1944 

ilość 
kart 

43 
45 
11 
35 
82 

134 
233 
219 
77 

563 
59 
66 

38 

l Uwagi 

g Załącznik do 
rozkazu 
dziennego nr 
150. 

54 

147 
8 

78 
100 
12 

190 
45 

94 
18 

51 

18 

64 

111 
67 

60 

72 

200 
35 

49 

48 

79 
37 
79 

256 



sygna-~ T Y T U L, T R E S C 
tura 

106 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego l batalionu. 

107 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
108 Skorowidz do ewidencji podoficerów i szeregowców. 
109 . Księga ewidencji stanu osobowego 6 kompanii 2 batalionu 2 pp. 

110 Księga ewidencji stanu oŚObowego 2 kompanii fizylierów. 

111 Księga ewidencji stanu osobowego baterii 45 mm. 

112 Księga ewidencji stanu osobowego l plutonu łączności. 

113 Księga ewidencji elewów szkoły podoficer.skiej . 

114 Książka ewidencji szeregowców. 
115 Książka ewide.ncji podoficerów i szeregowców. 
116 Wnioski odznaczeniowe, awansowe i charakterystyki bojowe żoł

nierzy. 
117 Wnioski odznaczeniowe i charakterystyki bojowe żołnierzy. 

118 Spisy imienne awansowanych i odznaczonych, charrakterysty:ki 
bojowe odznaczonych i sprawozdania o ruedolxl'rze oficerów w sto
sunku do stanu etatowego. 

119 Wnioski odznaczeniowe i charakterystyki bojowe żołnierzy. 

120 Wnioski odznaczeniowe i charakterystyki . bojowe żołnierzy. 

121 Wnioski odznaczeniowe i charakterystyki bojowe żołnierzy. 

122 Wnioski odznaczeniowe i cha~·akterystyki bojowe żołnierzy. 

123 Wnioski · odznaczeniowe i wnioski awansowe oraz charakterystyki 
bojowe żołnierzy. 

124 Księga ewidencji ukaranych i wyróżnionych . 
125 Naznaczenia na stanowiska, spisy imienne odznaczonych. 

126 Książka ewidencji ~:annych. 
127 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach, wykazy żołnierzy po

ległych. 

128 Spisy imienne zaginionych bez wieści. 

129 Książka ewide.ncji poległych. 
130 · Książka ewidencji po~·zebanych. 

131 Książka zawiadomień o śmierci. 

13'2 Książka wysłanych zawiadomień o śmierci. 
133 Rozkazy dzienne dowódcy l DP. 

134 Rozkazy dzienne i specjalne ·dowódcy l DP. 

135 Rozkazy dzienne dowódcy l DP, numery 8-61. 

136 Rozkazy dzienne dowódcy 2 pp, numery 1-96. 

137 Rozkazy ·dzienne dowódcy 2 pp, numery 97-162. 
138 Rozkazy oficerskie dowódcy l DP. 

139 Rozkazy oficerskie dowódcy . 2 pp. 

140 Rozkazy dzienne dowódcy 2 pp. 
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Daty ilość Uwagi kart 

1.05. - 154 
22.09.1945 

1945 383 
1945 102 

1.01. - 56 
31.12.1945 

1.01. - 47 
31.12.1945 

1.01. - 48 
31.12.1945 
16 12 
18.04.1945 

1.01.1945 43 
31.12.1946 

1945 100 
1945 200 

1.01. - 295 
31.12.1945 

1.01. - 222 
31.12.1945 

1.01. - 391 
31.12.1945 

15.01. - 216 
31.05.1945 

2.02.1945 610 
30.10.1946 
11.01. - 432 
ąo8. 1945 

2.04.- 176 
31.08.1945 

1.10. - 327 
31.12.1945 

1945-1947 93 
1.08. - 326 

31.12.1945 
1945 82 

1.01. - 506'· 
31.12.1945 

1.01. - 159 
31.12.1945 

1945. 58 
1945 52 
1945 
1945 25 

4·.08. - 136 
29.12.1943 
24.12.1943 518 
28.12.1944 
27.05. - 99 
11.08.1943 
29.05. - 104 
3Q.08.1943 

1943 ... 
80 

3.07. - 12 
9.12.1943 

16.07. - 22 
18.12.1943 

1.01. - 130 
24.04.1944 



Sygna- ~ 
tura T Y T U L, T RE ś ć 

---------------------

141 Książka rozkazów dziennych dowódcy 2 pp. 

142 Książka rozkazów dziennych dowódcy 2 pp. 
143 Książka rozkazów oficerskich dowódcy 2 pp. 

144 Rozkazy oficerskie dowódcy l DP oraz Naczelnego Dowódcy WP. 

145 Rozkazy oficersbe dowódcy l A WP i l DP. 

146 · Książka ;rozkazów dziennych dowódcy 2 pp. 

147 Książka rozkazów dziennych dowódcy 2 pp. 

148 Książka rozkazów dziennych dowódcy 2 ·PP· 

149 Książka rozkazów oficerskich dowódcy 2 pp. 
150 K orespondencja z postępowania sądowego w stosunku do żoł-

nierzy 2 pp. . 
151 Dzi.ennik podawczy korespond encj i vvplywającej. 

152 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

153 Dziennik podawczy kor,espondencji wysyłanej. 

154 Dziennik podawczy kotespondencji wysyłanej. 

155 Dziennik podawczy korespondencji wplywaj ącej i wysyłanej. 

156 Kor espondencja oraz r ozkazy w sprawach personalnych, admini
stracyjnych i zaopatrzeniowych. 

157 Rozkazy dowództwa A-rmii Radzieckiej, dowództwa l Frontu Bia
łoruskiego i dowódcy l DP w sprawach administracyjnych, sani
tarnych i zaopatrzeniowych. 

158 Rozkazy dowódcy l AWP i Naczelnego Dowódcy WP w sprawa ch 
administracyjnych, porządkowych i gospodarrczych. 

159 Rozkazy dzienne i specjalne dowódcy l DP. 

160 Praca aparatu pol-wych. - Rozkazy, zarządzenia , instrukcj e, 
plany. 

·161 Praca aparatu pol-wych. Rozkazy, zarządzenia, plany. 

162 Meldunki sytuacyjne zastępcy dowódcy 2 pp o stanie bojowym. 

163 Rozkazy okolicznościowe i biuletyny aparatu pol-wych. 

164 Meldunki i sprawo;;;dania z pracy aparatu pol-wych. 

165 Biuletyny slawy. 

166 Meldunki dzienne i dekadowe o pracy aparatu pol-wych. 

167 Księga wydania broni pododdziałom. 

22 - Inwentarz akt -169-

baty 

12.07. -
31.12.1944 

1944 
5.01.1944 

27.07.1945 
14.01. -
22.12.1944 
17.01. -
24.12.1944 

1.01. -
22.09.1945 
24.04.-
31.08.1945 

1.09.1945 
6.06.1946 

1945 
2.01.1944 

29.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

10.11.1945 
1.01. -

21.11.1945 
1.01. -

31.12.1945 
4.02. -

21.07.1945 
18.06. -
25.12.1945 
10.01. -
23.1 2.1 944 

23.12.1944 
3.12.1945. 

23.12.1944 
31.12.1945 
18.02. -
22.1 2.1944 
16 .1 1.1944 
29.12.1945 

2.08.1944 
6.01.1945 

11.09.1944 
31.08.1945 

1.01. -
1.07.1945 
1.03. -

30.04.1945 
2.07.-

31.12.1945 
. 20.11.1944 

1.03.1945 

Ilość Uwagi kart 
' 

98 

41 
44 

141 

110 

91 

100 

108 

109 
585 

21 

9 

30 

31 

3 

293 

212 Rozkaz o u-
tworzeniu 
Rady Wojen-
n ej Folsklej 
Armii w 
ZSRR - 19. 
04.1944, s. 48. 

182 

246 

103 

188 Rozkaz o 
ut\vorzeniu 
organów acl- -
ministracji 
cywilnej na 
Ziemiach Ocl-
zyskanych, 
s . .JO. 

256 

13 

275 

8 

189 

61 



Sygna-~ T Y T U L, T RE Ś C 
tura 

168 Meldunki o s tanie technicznym samochodów, plany ~remontu ·sa
mochodów i akta zdawczo-odlbiOTcze sprzętu. 

169 Inwentarze oraz spisy 'broni i amunicji. 

170 Protokoły o zniszczeniu, zużyciu i przekazaniu broni oraz progra
my szkolenia bojowego. 

171 Księga ewidencji wydanej broni. 

172 Atestaty na uzbrojenie i amunicję, instrukcja o inwenta·ryzacji 
uzbrojenia, meldunki o stanie sprzętu. 

173 Sprawozdania o stanie amunicji, uzbrojenia i sprzętu. 

INWENTARZ AKT 3 PUŁKU PIECHOTY 

Zespól nr 10 

Daty ilość l Uwagi kart 

1.01. - 95 
3.07.1945 
.1.01. ____:_ 90 

30.06.1945 
13.02. - 45 
15.10.1945 

9.05.1945 74 
31.04.1947 

1.07. - 36 
31.12.1945 
27.07. - 54 
25.12.1945 

3 Berliński Pulk Piechoty sformowany został 

w dniu 14 maja 1943 r . według etatu nr 04/501 *. 
W toku jego działalności zostały wytworzone akta 

stanowiące zespól prosty, zawierający obecnie 152 
jednostki archiwalne. Zespołu nie brakowano. 

Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC 

l Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, 'plany walki, sZkice. 

2 Meldunki o st anie bojowym pułku, przewozy koleją, rozkazy ofi
cerskie oraz w sprawach admimistracyjno-porządkowy.ch. 

3 Meldunki o stanie bojowym pułku. 

4 Działania bojowe i szkolenie~ - Rozkazy, programy, zarządzenia. 

5 Meldunki o st anie bojowym pułku. 

6 Dziennik działań bojowych. 

7 Wyciągi z dziennika działań bojowych pułku oraz relacja Bolesława 
Michalskiego o walkach puNm. 

8 Rozkazy, zaTządzenia i meldunki w sprawie zaopatrzenia w sprzęt 
łączności oraz zasad działania łączności. 

9 Rozporządzenia bojowe szefa sztabu 3 pp. 

W Meldunki bojowe dowódcy pułku. 

11 Dziennik działań boj owych. 

12 Szkoleni·e bojowe pododdziałów artylerii. Rozkazy, programy, 
instrukcje. 

13 Meldunki o stanie \bojowym pułku , charakterystyki służbowe ofi
cerów łączności oraz korespondencja w sprawie wyposażenia pul
ku w sprzęt łączności. 

*· CAW, l DP, t. 2, s. 38. 
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Daty 

18.08.1943 
29.12.1944 
22.05.-
31.12.1943 

4.09. -
31.12.1943 

1.01. -
31.12.1944 

1.01. -
31.07.1944 
15.07. -
31.12.1944 
28.07.-
31.10.1944 

3.01. -
23.12.1944 

1.01. -
27.06.1945 

1.01. -
30.06.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.07. ·-
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

ilość 
kart 

121 

130 

30 

96 

293 

37 

23 

91 

255 

386' 

86 

100 

99 

Uwagi 



Sygna-J 
tura TYTUŁ, TREŚć 

14 Sygnały pmozumiewawcze łączności szyfrowej. 

15 Instrukcje szkolenia saperów, meldunki o stanie bojowym plutonu 
saperów oraz zarządzenie o inwentaryzacji sprzętu saperskiego. 

16 Rozkazy i programy wyszkolenia plutonu chemicznego oraz mel
dunki o stanie sprzętu chemicznego. 

17 Skorowidz do ewidencji oficerów. 

18 Skorowidz do ewidencji podoficerów szeregowców. 

19 Skorowidz do ewidencji podoficerów szeregowców. 

20 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 

21 Skorowidz do ewidencji szer-egowców. 
22 Skierowania oficerów na stanowiska. 

23 Ewidencja żołnierzy przyjętych do 3 pp. 
24 Ewidencja oficerów z określeniem zajmowanych stanowisk. 

25 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

26 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

27 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

28 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

29 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

30 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

31 Ewidencja podoficerów. 

32 Ewidencja podoficerów. 

33 Ewidencja stanu osobowego l batalionu 3 pp. 
34 Ewidencja podoficerów i· szeregowców l batalionu. 
3'5 Ewidencja stanu osobowego 2 batalionu. 
36 Ewidencja podoficerów i szeregowców 2 bataliOiilu. 
37 Ewidencja podoficerów i szeregowców 3 batalionu. 
38 Ewidencja podoficerów i szeregowców 3 batalionu. 
39 Ewidencja podoficerów szeregowców pododdziałów specjalnych 

pułku. 

Daty 

9.06.-
15.11.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 
22.05. -
31.12.1943 
22.05. -
31.12.1943 
12.08.1943 
31.12.1945 
7.06.-

31.12.1943 

1943-1944 
7.06.1943 
5.05.1944 

1943 
22.05. -
31.12.1943 
22.05. -
31.12.1943 
30.05. -
31.12.1943 
25.06. -
31.12.1943 

5.06. -
31.12.1943 
12.07.1943 
31.12.1945 
10.07.1943 
31.12.1945 
12.09.1943 
3.01.1944 
3.08.-

31.12.1943 
1943-1944 
1943-1944 
1943...,---1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 

40 Ewidencja podoficerów 
pułku. 

szeregowców pododdziałów specjalnych 1943-1944 

41 Rejestr dokumentów osobistych od-ebranych podoficerom szere
gowcom pułku i odesłanych do sztabu dywizji. 

42 Wnioski awansowe oficerów. 

43 Charakterystyki służbowe. 
44 Księga ewidencji ukaranych i wyróżnionych. 

45 Meldunki o nadzwyczajnych wypadkach. 

46 Wykaz rannych. 

47 Wykaz >rannych. 
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22.05. -
31.12.1943 
4.06. -

16.12.1943 
1943 

1.08.1943 
31.12.1944 
14.06.1943 
31.12.1944 
13.10.1943 
31.12.1944 
1943-1945 

Tiość 
kart 

6 

19 

21 

16 

60 

87 

8 

142 

93 

l Uwagi 

Dotyczy wy
łącznie za
wodów cy
wilnych źoł

nierzy. 

151 Tom IA 

76 Tom IIB 

146 Tom III C 

237 Tom IVD 

300 Tom I 

185 Tom m 

·69 Tom I 

11 Tom n 

158 
162 Tom I 

151 
135 
158 
147 
260 

228 

16 

355 

200 
62 

144 

44 

75 



Sygna-i 
tura TYTUL, TRESć Daty ilość 

kart 

48 Spis ·poległych pod Lenino, spisy odznaczonych, spisy zaginionych. 12.10.1943 94 
10.03.1944 

49 Spis zma:rłych i poległych. 12.10.1943 34 
31.12.1944 

50 Księga ewidencji oficerów z oznaczeniem zajmowanych stanowisk. 1.01.1944 89 
31.12.1945 

51 Ro:/Jkazy personalne dowódcy 3 pp - skierowania na stanowiska. 2.05. - 32 

52 Skierowania na stanowiska, charakterystyki służbowe , spisy imien
ne stanu osobowego. 

53 Charakterystyki służbowe, raporty o zatwierdzeniu na stanowis
kach, wykazy przedstawionych do awansu. 

54 Instrukcje garniwnowe puł.ku, nazwy stanowisk etatowych, in
stll·ukcje i regulaminy. 

31.12.1944 
11.04. -
20.06.1944 

1.06. -
22.12.1944 
.16.06.1943 
31.12.1944 

115 

39 

61 

l Uwagi 

Tabela nazw 
stanowisk w 
dywizji za
twierdzona 
przez gen. 
Berling!l. 

55 Rozkazy dowódców· l A WP i l DP w sprawach personalnych, ad- 20.06. -
ministracyjnych i oficerskie. 4.10.1944 

l48 Etat pulku 
nr 04/501, 

56 Akta personalne. - Spisy rannych, rozkazy oficerskie, skierowania 
na stanowiska, meldunki o objęciu stanowisk. 

57 Dzienniki i rozkazy personalne Naczelnego Dowództwa WP. 

58 Rozkazy dzienne dowódcy l DP, skierowania na stanowiska, wnios-
ki odznaczeniowe. 

59 Księga ewidencji oficerów i szeregowców. 
60 Książka ewidencji rstanu osobowego 8 kompanii piechoty. 
61 Skorowidz do ewidencji odznaczony ch, 

62 Spisy imienne odznaczonych, skierowanych na stanowiska, składa- . 
jących przysięgę i poległych. 

63 Meldunki o wypadkach nadzwyczajnych. 

64 Karty kontrolne dla oficerów odchodzących z pułku. 

65 Spis zaginionych bez wieści i wziętych do niewoli. 

66 Spisy imienne zmarłych, zaginionych i poległych. 

67 Rejest r pogrzebanych. 

68 Spisy imienne poległych i rannych. 

69 Meldunki o poległych , zranionych i zaginionych. 

70 Spisy imienne poległych. 

71 Rejestr wysłanych zawiadomień o śmierci żołnierzy. 

72 Dzienniki personalne Nac~elnego Dowództwa WP . 

73 Ro:/Jkazy p ersonalne dowódcy l A WP. 

74 Rozkazy Naczelnego Dowódcy WP w sprawach administracyjnych, 
gospodarczych, personalnych i arkusze e\videncji personalnej. 

75 Rozkazy Naczelnego Dowódcy WP w sprawach personalnych, admi
nistracyjnych i oficers kie. 

76 Rozkazy Naczelnego Dowództwa WP oraz dowództwa l DP w spra
wach personalnych, administracyjnych, demoibilizacyjnych i oko
licznościowe . 
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29.06. -
31.12.1944 
19.09. -
31.12.1944 
1.10. -

28.12.1944 
1944-1945 
1944-1945 

4.09.1944 
23.02.1946 
8.07.-
9.12.1944 
7.01.1944 

31.12.1946" 
1.01. -

31.12.1944 
12.01. -
31.12.1944 
7.06.-

31.12.1944 
27.07.-
31.12.1944 
27.07. -
29.12.1944 
28.08. -
31.12.1944 
15 
31.12.1944 
30.09. -
31.12.1944 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
18.09.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

101 

44 

286 

188 
72 
90 

205 

49 

167 

12 

42 

23 

216 

40 

11 

14 

61 

112 

132 

68 

204 

s. 103. 



Sygna-[ 
tura TYTUL, TRESC 

77 Rozkazy i za,rządzenia Naczelnego Dowódcy WP w sprawach de
mobilizacyj;nych, personalnych, administracyjnych i sądowych. 

78 Rozkazy dowódcy l DP oraz szefów oddziałów sztabu dywizji 
w sprawach zaopatrzenia, administracyjnych i personalnych. 

79 Rozkazy personalne dowódcy 3 pp. 

80 Skierowania oficerów na stanowiska . 

81 Skierowania oficerów na stanowiska. 

82 Skierowania na stanowiska, korespondencja w sprawie poszukiwa
rua żołnierzy, ·rozkaz o przejściu jednostek wojskowych na etaty 
pokojowe. 

83 Skierowania na stanowiska. 

84 Skierowania na stanowiska, meldunki 'o objęciu stanowisk, charak
terystyki sluż·bowe. 

85 Obsada stanowisk etatowych. 

86 Skorowidz do ewidencji podoficerów i ·szeregowców. 

87 Spis ii:nienny podofic·erów i szeregowców. 

88 Księga ewidencji podoficerów szeregowców. 

89 Księga ewidencji podoficerów szeregowców. 

90 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

91 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

92 Wnioski awansowe i o-dznaczeniowe. 

93 Wnioski awansowe i odznaczeniowe. 

94 Wnioski awansowe i odznaczeniowe. 

95 Wnioski awansowe i odznaczeniowe. 

96 Wnioski awansowe i odznaczeniowe. 

97 Wnioski awansowe i odznaczeniowe. 

98 Meldunki o wypadkach nadz·wyczajnych. 

99 Księga ewidencji ukaranych i wyróżnionych. 

100 

101 

102 

103 

104 

1.05 

Korespondencja dotycząca postępowania sądowego w stosunku do 
żołnierzy pułku. 

Wyroki sądowe i protokóły przesłuchania świadków. 

Spisy szeregowców przybyłych do pułku , spisy imienne demobi li- · 
zowan ych. 
Spisy imie11l)e zdemobilizowanych u'czestnikó'w· kampanii wr:;;;eśnio
wej i wykaz RKU. 
Spisy demobilizowanych , skierowania na stanowiska, spisy urlo
powanych. 
Spisy imienne demobilizowanych. 
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Daty 

24.02. -
22.12.1945 
18.Ql . ·-
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 
10.01. -
22.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.1 2.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
30.08.1945 

1.07. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01.1945 
31.12.1947 

1.03. -
31.12.1945 

3.01. -
31.12.1945 

6.05.-
31.12.1945 
27.10. -
31.12.1945 
1.01.-
5.05.1945 
5 

25.05.1945 
26.05.-
30.06.1945 

1.07. -
26.08.1945 
27.08. -

6.10.1945 
7.10.-

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.194'5 
1.01. -

31.12.1945 
26.03. _:_ 
31.12.1945 

1.01. -
8.09.1945 

9.0L ---:-
24.10.1945 

1.07. -
31.12.1945 

13.08. - . 
31.12.1945 

Ilość 
kart 

84 

143 

145 

92 

14 

310 

89 

236 

198 

87 

l Uwagi 

199 Tom II 

227 T o m II 

195 Tom IV 

198 Tom V 

12 

337 Tom I 

354 . Tom II 

376 Tom III 

283 

260 Tom V 

248 

132 

98 

HJ6' 

109 

191 

92 

179 

29 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESC 

106 Spisy imienne demobilizowanych. 

107 Karty odejścia oficerów i podoficerów z pułku. 
108 Skorowidz do ewidencji rannych. 

109 Meldunki statystyczne o stratach własnych i nieprzyjaciela. 

11{) Skorowidz do ewidencji poległych i zmarłych. 

111 Skorowidz do .ewidencji zaginionych bez wieści. 

112 Imienny spis beZipowrotnych strat. 

113 Imienny spis bezpowr otnych strat. 

114 Rejestr pogrzebanych. 

115 Rejest r pogJrZebanych. 

116 Rejestr zawiadomień wysłanych o śmierci żołnierzy. 

117 Rozkazy dzienne i personalne dowódcy l DP. 

118 Rozkazy dzienne dowódcy 1 DP, numery 503-604. 

119 Rozikazy dzienne dowódcy 3 pp, numery 1-100. 

120 Rozkazy dzienne dowódcy 3 pp, numery 101-182. 

121 Rozkazy oficerskie dowódcy 3 pp. 

122 Wykazy dokumentów w teczkach przekaznaych do archiwum. 
123 Rozkazy dowódcy l F·rontu Białoruskiego, dowódcy l KPSZ 

w ZSRR i dowódcy l DP w sprawach gospodarczych, personalnych 
i administracyjnych. 

1~4 Rozkazy dowódcy l F•rontu Białoruskiego oraz l A WP w sprawach 
dyscypliny wojskowej, administracyjnych i gospodarczych. 

125 Rozkazy dowódcy l AWP i l DP w sprawach administracyjnych, 
gospodarczych i dyscyplinarnych. 

126 Rozkazy dzienne dowódcy l DP. 

127 Rozkazy dzienne, personalne i specjalne dowódcy l DP. 

128 Rozkazy dzienne dowódcy 3 pp. 

129 Rozkazy dzienne dowódcy 3 pp, tzw. ogólne. 

130 Rozkazy dzienne dowódcy 3 pp, tzw. ogólne. 

131 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

132 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej . 

133 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej i wysyłanej . 

134 Rozkazy dowódcy l AWP i Naczelnego Dowódcy WP w sprawach 
administracyjnych, gospodarczych i sanitarnych oraz korespon
dencja dotycząca spraw ' lączności. 

135 Rozkazy dzienrie i personalne dowódcy l DP. 
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Daty 

9.09. -
31.12.1945 

1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

30.06.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

19.04.1945 
19.04. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

4.05. -
31.12.1943 
3.06.-

31.12.1943 
21.05. -
22.09.1943 
13.09.1943 
11.07.1944 
26.07.1943 
31.12.1944 
1943-1949 

3.01. -
28.06.1944 

16.03. -
16.12.1944 

2.07.-
29.12.1944 

1.01. -
15.08.1944 

1.01. -
5.10.1944 
2.01.1944 

15.09.1945 
10.10. -
31.12.1944 
12.07. -
9.10.1944 
1.01.1944 

28.02.1945 
14.03.-
20.10.1944 
15.10.1944 
23.02.1945 
1.01. -

31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

n ość 
kart 

140 

112 
50 

207 

43 

24 

149 

44 

30 

19 

20 

253 

124 

240 

152 

44 

45 
223 

30 

215 

68 

278 

110 

98 

59 

66 

43 

69 

122 

542 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

136 Rozkazy dzienne dowódcy 3 pp, tzw. ogólne. 

137 Rozkazy dzienne dowódcy 3 pp, tzw. ogólne. 

138 Rozkazy oficerskie dowódcy 3 .pp. 

139 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej i wysyłanej. 

140 Dziennik p<)dawczy korespondencji wpływającej . 

141 Dziennik podawczy k01respondencji wysyłanej. 

142 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

143 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej . 

144 Praca aparatu pol-wych. Rozkazy dzienne dowódcy l DP oraz pla
ny i instrukcje zastępcy dowódcy l DP. 

145 Meldunki dzienne zastępcy dowódcy pułku o pracy aparatu pol
wych. 

146 Komunikaty informacyjne o działaniach bojowych, biuletyny sławy , 

ulotki. 
147 Praca aparatu pol-wych. Rozkazy, zarządzenia , instrukcje zastępcy 

dowódcy l DP. 
148 Spisy samochodów, protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętu i proto

koły o stratach poniesionych w sprŻęcie. 
149 Meldunki o stanie technicznym broni. 

150 Meldunki o stanie sp~·zętu !bojowego. 

151 Meldunki o stanie uzbrojenia i amunicji. 

152 Protokóły przekazania sprzętu, środków zaopatrzenia, uzbrojenia 
koni oraz protokoły spalenia akt. 

Daty 

1.01. -
30.06.1945 
30.06. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 
21.02. -
26'.06.1945 

1.03. -
2.08.1945 

26.06. -
31.12.1945 
3.09.-

31.12.1945 
4.07. -

29.12.1944 
2.08.1944 
1.01.1945 

1944-1945 

1.01. -
31.12.1945 
1.01. -

18.12.1944 
15.10. -
31.12.1944 

1.08. -
31.12.1945 

1.01. -
31.12.1945 
25.01. -
14.12.1945 

INWENTARZ AKT l PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ 

Zespól nr 11 

Ilość 
kart 

118 

99 

42 

76 

30 

48 

39 

24 

62 

214 

84 

148 

44 

21 

22 

55 

109 

l Uwagi 

l Berliński Pulk Artylerii Lekkiej sformowany 
został w dniu 14 maja 1943 r. według etatu 
nr 04/ 252 *. W toku jego działalności zostały wy-

tworzone akta stanowiące zespół prosty, zawiera
jący obecnie 101 jednostek archiwalnych. Zespołu 
nie brakowaJ:;lO. 

Sygna- ~ 
tura TYTUŁ, TREŚĆ 

l Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy, zarządzenia , programy, 
plany i opisy epizodów bojowych. 

2 Działania bojowe. - Rozkazy, zarządzenia , plany i szkice. 

3 Meldunki o stanie bojowym. 

* CAW, l DP, t . 2, s. 38. 
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Daty Ilość l Uwagi kart 

25.06.1943 75 
9.05.1945 

10:03. - 226 
3.10.1944 
2.08. - 341 

30.12.1944 



Sygna-~ 
tura TYTUŁ, TREŚ C 

4 Rozkazy i zarządzenia bojowe. 

Daty 

8.08.-
8.12.1944 

ilość 
kart 

194 

5 Szkice bojowe. 25.09. - 48 
19.10.1944 

6 Programy szkolenia bojowego. 6.01. - 165 
10.11.1944 

7 Rozkazy i zarządzenia w sprawie szkolenia bojowego óraz w spra- 31.01. - · 177 
wach porządkowych. 30.12.1944 

8 Programj~ i rozkazy szkolenia bojowego oraz akta personalne. - 27.03. - 132 
Rozkazy oficerskie, skierowania na stanowiska. 27.07 .1944 

9 Programy oraz rozkazy i zarządzenia w sprawach szkolenia bojo- ' 28.04. - 113 
wego. 13.06.1944 

10 Szkolenie bojowe. - Rozkazy, rozporządzenia, szkice. 12. - 48 

11 Meldunki o stanie bojowym pułku i korespondencja w sprawach 
personalnych. 

12 Działania bojowe i szkolenie. -Sprawozdania okresowe. 

13 Meldunki bojowe o przebiegu działań z armią niemiecką ban
dami. 

14 Meldunki bojowe i zwiadowcze. 

15 Rozkazy Naczelnego Dowódcy WP, dowódcy l DP oraz dowódcy 
artylerii dywiŻyjnej w sprawach personalnych. 

16 Instrukcje w sprawie szkolenia bojowego i przewozu wojsk oraz 
skierowania na stanowiska. 

17 Zarządzenia w sprawach szkolenia bojowego, rozkazy dzienne i ofi
cerskie oraz skierowania na stanowiska. 

18 Sprawozdania z działalności bojowej pułku - wyciągi z dziennika . 
ctziała!l. bojowych. 

19 Rozporządzenia bojowe i zwiadowcze, szkice bojowe i koordynaty 
ognia. 

20 Korespondencja w sprawach wyposażenia w sprzęt łączności oraz 
wyszkolenia bojowego pododdziałów łączności. 

21 Instrukcje w sprawie pracy łączności oraz tabele sygnałów poro
zumiewawczych. 

22 Meldunki o działaniach bojowych plutonu łączności oraz o jego 
stanie bojowym. 

23 Obsada stanowisk etatowych pułk].l. 
24 Obsada stanowisk etatowych pułku . 

25 Obsada stanowisk etatowych. 
26 Skorowidz i zeszyty ewidencji stanu osobowego pułku. 
27 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
28 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego pułku. 
29 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
30 Skorowidz do ew_idencji stanu osobowego. 
31 Skorowidz do ewidencji podoficerów. 
32 Skorowidz do ewidencji oficerów. 
33 Ewidencja podoficerów i szeregowców l dywizjonu ai'tylerii. 

34 Ewidencja podoficerów i szeregowców 2 dywizjonu artylerii. 

35 Ewidencja podoficerów i szeregowców 2 dywizjonu artylerii. 

36 Ewidencja stanu osobowego 3 dywizjonu artylerii i szkoły. 

37 E.widencja podoficerów i szeregowców 3 dywizjonu artylerii i szko
ły podoficerskiej. 

38 Ewidencja stanu osobowego baterii artylerii sztabu i plutonu tran
sportowego. 

-176-

20.12.1944 
4.01. -

13.09.1944 
1.01. -

30.09.1945 
1.01. -

31.12.1945 
8.02.-
8.05.1945 

11.04. -
28.11.1945 
15.08. -'-'-
13.12.1945 
26 .. 11. -
31.12.1945 

1.01. -
25.04.1945 
2.01. -
7.05.1945 

25.06.-
24.12.1944 

1.01. .-
7.06.1945 

30.12.1944 
20.12.1945 

1943 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 
1943-1944 

1943 
1943-1944 

1943 
1.06'.1943 
1.10.1946 
1.06.1943 
1.10.1946 
1.06.1943 

10.11.1946 
1.06.1943 

10.11.1945 
1.06.1943 

10.11.1946 
1.06.1943 

10.11.1946' 

243 

74 

144 

152 

701 

99 

186· 

131 

323 

94 

393 

44 
10 
60 

49 
48 
18 
68 

36 

33 

36 

46 

35 

l Uwagi 



Sygna-j 
tura TYTUL, TRESć Daty Ilość --~ -~wagi 

kart 

39 Ewidencja podoficerów. 1.09.1943 84 
10.10.1946 

40 Ewidencja podoficerów i szer,egowców. 1.10.1943 182 
1.10.1945 

41 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 1943 70 
42 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 1943-1944 92 
43 Ewidencja oficerów. 1943 30 
44 Ewidencja podoficerów i szeregowców 2 dywizjonu. 1943-1944 72 
45 Ewidencja stanu osobowego 3 dywizjonu artylerii szkoły pod- 1943-1944 34 

oficerskiej. 
46 Ewidencja stanu osobowego 3 dywizjonu artylerii szkoły pod- 1943-1944 82 

oficerskiej. 
47 Ewidencja ·stanu osobowego l dywizjonu artylerii. 1943-1944 35 
48 Ewidencja stanu osobowego baterii sztabowej i plutonu transpor- 1943-1944 35 

towego. 
49 Ewidencja stanu osobowego l dywizjonu arty1erii. 1943-1944 
50 Ewidencja stanu osobowego 2 dywizjonu artylerii. 1943-1944 
51 Spisy etatowe oficerów, meldunki o stanie bojowym i o wypadkach 16.09. - 183 

nadzwyczajnych, charakterystyki bojowe, wykazy ukaranych ofi- 30.12.1944 
cerów. 

52 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
53 Ewidencja wcielonych do pułku. 

54 Ewid,encja oficerów. 
55 Ewidencja oficerów. 
56 Księga ewidencji nadzwyczajnych wypadków. 

57 Wyroki oficerskiego sądu honorowego. 

58 Rozkazy oficerskie, personalne, o utrzymywaniu tajemnicy wojsko
wej oraz o Wynikach kontroli stanu bojowego. 

59 Roz!kazy oficerskie dowódcy l DP. 

60 Rozkazy oficerskie, specjalne i dzienne dowódcy l AWP oraz l DP. 

61 Rozkazy oficerskie dowódcy pułku. 

62 Meldunki o stanie bojowym pułku. 

63 Skorowidz do ewidencji pogrzebanych. 

64 Rejestr pogrzebanych. 

65 Akta personalne. ~ Wykazy nieobsadzonych stanowisk, spisy 
imienne oficerów i urlopowanych oraz kor,espondencja w spra
wach przewozu pułku koleją. 

66 Rozkazy personalne i oficerskie, skierowania na stanowiska i pro
gramy szkolenia bojowego. 

67 Skierowania na stanowiska oraz instrukcje o · zaopatrzeniu finan
sowym i o przewozle wojsk. 

68 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego pułku. 

69 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

70 Wnioski odżnaczeniowe. 

71 Ewidencja ukaranych i wyróżnionych. 

72 Wnioski odznaczeniowe. 

23 - Inwentarz akt 177-

1944 
3.02.1944 
1.11.1946 

1944-1946 
1944 

3.01.1944 
28.09.1946 
12. 02. 1944 
12.02.1946 
15.01. -

2.06.1944 
17.05. 
13.12.1944 
22.06. -
26.10.1944 
17.12.1944 
22.10.1945 
29.01 -
28.07.1944 
10.07.1944 
19.11.1951 
10.07.1944 
19.11.1951 

. 1.01. -
31.12.1945 

1.01. -
28.04.1945 

4.01. -
28.12.1945 

1.11.1945 
10.09.1948 

1.07. -
26.09.1948 

1.01. -
31.12.1945 

1.01.1945 
31.12.1946 
15.02. -
31.12.1945 

68 
70 

70 
202 

50 

27 

119 

47 

230 

40 

145 

103 

54 

737 

374 

97 

393 

16'8 

82 

173 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC 

----------------------

73 Wnioski awansowe. 

74 Wnioski odznaczeniowe. 

75 Wykazy uczestników bitwy pod Lenino i odznaczonych oraz mel
dunki o stanie bojowym. 

76 Rozkazy oficerski-e Naczelnego Dowódcy WP. 

77 Rozkazy oficerskie dowódcy pułku. 

78 Meldunki o stanie bojowym, spisy imienne oficerów oraz wykazy 
poległych i demobilizowanych. 

79 Charakterystyki służbowe, spisy oficerów, spisy imiennę rannych 
i meldunki o wypadkach nadzwyczajny·ch. 

80 Charakterystyki bojowe żolnierzy. 

81 Rozkazy dzienne dowódcy l DP. 

82 Rozkazy dzienne dowódcy pułku. 

83 Rozkazy dzi·enne 'i personalne dowódcy l DP. 

84 Rozkazy dzienne dowódcy pułku. 

l 
ilość 

_ Daty ____ k_ar_t __ "__u_w __ a_gt_· _ 

29. 03.-
22.12.1945 
21.05. -
30.12.1945 
25.06. -
23.10.1945 
28.09. -
12.12.1945 
21.10.1945 
31.12.1953 
1.01. -

23.12.1945 
4.01. -

31.12.1945 
3.12.1945 

31.10.1946 
27.05. -

9.08.1943 
16'.07.1943 
12.05.1944 
11.08. -
30.12.1943 
18.09. -
25.11.1943 

172 

236 

71 

29 

129 

352 

287 

346 

166 

37 

190 

82 

85 Opisy :a:kt pułku za okres 1943-1945 spisy teczek przekazanych 1943-1946 27 
do archiwum. 

86 Roz.kazy dzienne dowódcy pułku. 3.01. - 45 
26.02.1944 

87 Rozkazy dzi·enne dowódcy purku. 27.02. - 43 
7.04.1944 

88 Rozkazy dzienne dowódcy pułku. 8.04. - 50 
2.06.1944 

89 Książka rozkazów dziennych dowódcy pułku. 2.06. - 100 
16.10.1944 

90 Rozkazy dzienne dowódcy pułku. 17.10. - 57 
31.12.1944 

ill Rozkazy dzienne i specjalne dowódcy l DP. 27.iO. - 362 

92 Dziennik podawczy pism wysyłanych. 

93 Rozkazy Naczelnego Dowódcy WP w •Sprawach administracyjnych, 
sanitarnych, szkoleniowych i okolicznościowe. 

94 Rozkazy i zarządzenia dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojsko
wego oraz dowódcy l DP w sprawach administracyjnych, zaopa
trzeniowych i personalnych. 

95 Rozkazy dzienne dowódcy pułku. 

96 Rozkazy dzienne dowódcy pu~ku. 

97 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

98 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

99 Rezolucje uchwalone na wiecach przez żołnierzy z okazji świąt 

i ważnych wydarzeń. 
100 Praca aparatu pol-wych. - Meldunki zastępcy dowódcy do spraw 

pol-wych. 
101 Wspomnienia z obozu w Sielcach, rozkazy o odniesionych sukce

sach, epizody z działań bojowych. 
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30.12.1944 
.30.10.1944 
30.04.1945 

1.01. -
14.12.1945 
1.01. -
5.12.1945 

1.01. -
27.07.1945 
28.07.1945 
25.03.1946' 

1.01.1945 
1.04.1946 
1.05.1945 

31.03.1946 
1.07.1944 
1.03.1945 
3.08.1944 
1.01.1945 

1944-1945 

32 

119 

153 

227 

144 

70 

68 

55 

227 

54 



INWENTARZ AKT l SAMODZIELNEGO BATALIONU SZKOLNEGO 

Zespól m 12 

l samodzielny batalion szkolny sfo~·mowany 

został w dniu 14 maja 1943 r. według etatu 
nr 04/503 *. W toku jego działalności zostały wy-

tworzone akta stanowiące zespól prosty, żawie

rający obecnie 23 jednostki archiwalne. Zespołu 

nie brakowano. 

Sygna-~ 
tura TYTUL, TREŚĆ 

l Skorowidz do -ewidencji stanu osobowego. 
2 Ewidencja podoficerów i szer·egowców l kompanii. 
3 Ewidencja podoficerów i szeregowców 2 kompanii. 

Daty 

1943-1944 
1943......:.1944 

1943-1944 

4 Ewidencja podoficerów i szeregowców 3 kompanii oraz plutonu 19'!3-1944 
gospoda~·czego. 

5 Ewidencja podoficerów i szeregowców 4 kompanii. 
6 Ewidencja podoficerów i sz,eregowców szkoły podchorążych. 
7 Wykaz specjalistów w zawodach cy\'.rilnych. 
8 Listy płacy. 

1943-1944 

1943-1944 

1943-1944 

1943 
9 Kwartalne i Toczne sprawowanie finansowe oraz korespo.ndencja 1943-1944 

w sprawie zaopatrzenia finansowego . 
10 Książka finansowa. :!.943-1944 

11 Książka kontrolna polbranych pieniędzy . 

12 Listy płacy. 

13 Listy płacy. 

14 Listy płacy. 

15 Listy płacy. 

16 Listy płacy. 

17 Sprawozdanie finansowe. 

18 Księga ewidencji szer.egowców. 

19 Rozkazy dzi·enne dowódcy batalionu. 

20 Listy płacy. 

21 Listy płacy. 

22 Listy płacy. 

23 Dziennik ka.sowy. 

"' CA W , l DP, t . 2·, s. 3R. 
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20.06.1943 
8.11.1945 
1.01. -

31.03.1944 
1.04. -

30.06.1944 
1.07. -

31.08.1944 
1.09. -

31.10.1944 
1.11.-

31.12.1944 
20.09.1944 
30.11.1945 

1945 

1.09. -
10.11.1945 

1.01. -
31.03.1945 
1.04.-

30.09.1945 
1.10. -

16.11.1945 
14.04. -
16.10.1945 

Ilość 
kart 

18 

22 

21 

27 

33 

35 

18 

174 

55 

100 

10 

57 

78 

42 

33 

39 

28 

66 

27 

61 

160 

59 

100 

Uwagi 



INWENTARZ AKT l DYWIZJONU ARTYLERII SAMOCHODOWEJ 

Zespól nr 13 

l samodzielny dywizjon artylerii . samochodowej 
sformowany został w dniu 14 maja 1943 r. we
dług etatu nr 04/504 *. W toku jego działalności 

Sygna-j 
tura TYTUL, TRESC 

· l Dziennik działań bojowych. 

2 Skorowidz do ewidencji. 

3 Ewidencja podoficerów i szeregowców plutonu 
ce.t·nych. 

4 Spis oficerów dywizjonu. 

a Ewidencja stanu osobowego. 

6 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 

'T Rozkazy dzienne ·dywizjonu. 

8 Ewidencja stanu osobowego dywizjonu. 

9 Ewidencja szeregowców. 

lO Rozkazy dzienne dowódcy dywizjonu. 

11 Książka fin~sowa. 

l~ Dowody kasowe. 

13 Dowody kasowe. 

14 Książka kontrolna pobranych pieniędzy. 

15 Książka pieniężna. · 

16 · Dowody kasowe. 

17 Dowody ·kasowe. 

zostały wytworzone akta stanowiące zespól prosty, 
zawie•rający obecnie 17 jednostek archiwalnych. 
Zespołu nie brakowano. 

samochodów pan-

Daty 

25.04.-
20.10.1944 
1943-1944 

10.11.1943 
23.08.1946 
1943-1945 

1943-1944 

1943-1944 

1.06'. -
31.12.1943 

1.10.1944 
26.09.1947 
13.10.1944 
5.12.1950 

18.11.1943 
15.06.1944 

1.01.1944 
31.03.1945 

1.05.1944 
31.03.1945 

1.05.1944 
31.03.1945 
11.05.19.44 
2.10.1945 
1.04. -

22.10.1945 
1.04. -
1.10.1945 
1.04. -
1.10.1945 

Ilość 
kart 

20 

lO 

8 

49 

83 

196 

46 

99 

22 

172 

12 

99 

82 

25 

, .Uwagi 

INWENTARZ AKT l KOMPANII ZWIADOWCZEJ 

Zespól nr 14 

l samodzielna kompania zwiadowcza sformowana 
została w dniu 14 maja 1943 r. według etatu 
nr 04/505 **, przeformowana została zgodnie z roz
kazem dowódcy l DP nr 43 z 17 lipca 1943 r . 

* CA W, J. DP, t. 2, s'. 38. 
•• CAW, l DP, t. 2, s. 38. 

*** CA W, Ideal•ny inwentarz zęspoloWY . . 

na etat nr · 04/564 *'~* . W toku . jej działalności zo
stały wytworzone akta stanowiące zespól prosty, 
zawierający obecnie 4 jednostki archiwalne. Ze
społu nie brakowano. 
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Sygna-~ TYTUL, TREŚĆ Daty. Ilość l Uwagi tura kart 

l Meldunki o stanie bojowym kompanii . 2.01. - 240 
26.07.1945 

2 Rozkazy dowódcy l A WP oraz l DP w sprawach administracyj- 1.01. - 325 
nych, goopodarczych, personalnych i dzienne. 25.07.1945 

3 Księga ewidencji ipOdo.ficerów i szeregowców. 1943-1944 72 

4 Wykaz specjalistów w zawodach cywilnych. 1943-1944 

INWENTARZ AKT l BATALIONU SAPEROW 

Zespól m· 15 

l samodzielny batalion saperów, odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy sformowany 
został w dniu 14 maja 1943 r. według etatu 
nr 04/506 *. W toku jego działalności zostały wy-

tworzone akta stanowiące zespól prosty, zawie
rający obecnie 64 jednostki archiwalne. Zespołu 

nie brakowano. 

Sygna-~ T Y T U L, T R E Ś Ć 
tura 

l Działania bojowe i szkolenie. - Rozkazy i zarządzenia. 

2 Zarządzenia i instrukcje w sprawie sygnalizacji alarmowej_. 

. 3 Dziennik działań bojowych. 

4 Rozkaży bojowe dowódcy batalionu. 

5 Sprawozdania z działań bojowych i spis literatury pomocniczej 
do szkolenia bojowego. 

6 Rozminowanie. - Zarządzenia , rozkazy, plany. 

7 Rozminowanie. - Meldunki bojowe, meldunki o nadŻwyczajnych 
wypadkach, plan pracy i sprawozdania. 

8 Instrukcj-e szkoleniowe dla .saperów. 

9 Plany i programy szkolenia bojowego. 

10 Meldunki o stanie bojowym batalionu. 

11 Obsada stanowisk etatowych. 

12 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
13 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
14 E~'idencja oficerów i szeregowców. 

15 Ewidencja oficerów i szeregowców. 

16 Ewidencja podoficerów i szeregowców 3 kompanii . 
17 Ewidencja podoficerów i szeregowców l kompanii. 
18 Wykaz specjalistów w zawodach cywilnych. 
19 Rozkazy dowódcy l Frontu Białoruskiego, l A WP i l DP w spra

wach administnicyjnych, gospodarczych i .sanitarnych. 

* CAW, l DP, t. 2, s. ' 38. 

- .l!ll 

Daty Ilość l Uwagi kart 

3.09.- 79 
29.12.1943 
24.02.1944 31 
22.04.1945 
29.07.- 77 

2.09.1944 
2.10. - 57 

31.12.1944 
2.01. - 25 
6.07.1945 

13.05.- 71 
fO.ll.l945 
4.07.- 192 
3.11.1945 
1.01. - 37 

31.12.1945 
1.01. - 124 

31.12.1945 
1.01. - 793 

31.12.1945 
15.10.1943 14 
6.06,1944 

1943-1944 52 

1943-1944 14 
4.06. - 79 

31.12.1943 
( .10. ---: 39 

31.12.1943 
1943-1944 70 
1943-1944 

1943~1944 16 
12.04. - 468 
29:12:1944 



Sygna- ~ TYTUŁ, TREŚĆ Daty ilość Uwagi tura kart 

20 InstJrukcj·e w sprawach personalnych, administracyjnych slużby 1.01.1944 97 
garnizonowej. 31.12.1945 

21 Rozkazy personalne dowódcy bat alionu. Hi.04.- 15 
31.05.1944 

22 Rozkazy personalne do wódcy !batalionu. 9.05.- 51 
15.11.1944 

23 Obsada sŁanowisk etatowych. 10.06.1944 16' 
31.12.1946 

24 Skorowidz do ewidencji szeregowców. 5.06.- 36 
31.12.1944 

25 Skorowidz do ewidencji poleg~ych. 10.06. - 45 
31.12.1944 

26 Skorowidz do ewidencji oficerów. 15.07.1944 45 
31.12.1945 

27 Skorowidz do ewidencji st anu osobo·wego. 1944-1945 46 

28 Ewidencja stanu osobowego. · 4.02.- 27 
31.12.1944 

29 Ewidencja podoficerów i szerego.wców. 4.02.- 37 
31.12.1944 

30 Ewidencja podoficer ów i szeregowców. 10.03. - 27 
·31.12.1944 

31 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 5.10. - 11 
31.12.1944 

32 Wykazy wyróżnionych. 1.01.1944 3 
ill.l2.1945 

33 Rejestr ukaranych podoficerów i szeregowców. 1.01.1944 2 
19.02.1975 

34 Rozkazy,.,oficerskie Naczelnego Dowódcy WP i dowódcy l A WP. 17.01.1944 o 90 
22.12.1945 

S5 Ewidencja nadzwyczajnych wypadków. 27.01.1944 13 
31.12.1946 

36 Spis imienny <raJI11lych. 25.07.1944 24 
31.12.1945 

37 Rejestr pogrzebanych. 23.07.1944 14 
31.12.1945 

38 Spis imienny poległych. 1944-1945 30 
39 Spis imienny pogrzebanych. 1944-1945 lO 
40 Rejestr pogrzebanych. 1'944-1945 14 
41 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 1.01. - 24 

31.12.1945 
42 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 1.01. - 126 

31.12.1945 
43 Ewidencja podoficerów i szeregowców. 1945-1948 200 
44 Rozkazy awansowe, odznaczeniowe i zwolnienia ze stanowisk. 1.01. - 74 

31.12.1945 
45 Ro~azy personalne i oficerskie dowódcy batalionu. 1.01. - 72 

31.12.1945 
46 Ewidencja ukaranych i wyróżnionych. 1.01. - 44 

31.12.1945 
47 Skorowidz do ewidencji st<rat bezpowrotnych. 1.01. - 23 

31.12.1945 
48 Imienne spisy poległych i szkice miejsc pochowania. 1.01. - 29 

16.10.1945 
49 Rozkazy dzienne dowódcy l DP oraz plany i programy szkolenia 3.06.- 115 

bojowego. 31.12.1943 
50 Rozkazy dzienne dowódcy batalionu. 28.05.1943 95 

6.04.1944 
51 Rozkazy dzienne dowódcy batalionu. 7.04.- 46 

12.06.1944 
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Sygna-~ 
TYTUŁ, TREŚĆ Daty Tiość 

l Uwagi tura kart 

52 Rozkazy dzienne dowódcy batalionu. 13.06. - 52 
29.09.1944 

53 Dziennik korespondencji wpływającej. 1.01. - 48 
31.12.1944 

54 Dziennik korespondencji wysyłanej. 1.01. - 49 
7.11.1944 

55 Rozkazy i zm~ządzenia dowódcy Warszawski-ego Okręgu Wojskowe- 1.01. - 710 
go i dowódcy l DP w sprawach zaopatrzeniowych, administracyj- 27.12.1945 
nych, szkoleniovvych, sanitarnych i personalnych. 

56 Rozkazy dowódcy batalionu saperów w sprawach porządkowych. 1.01.1945 79 
31.12.1946 

57 Rozkazy dzienne dowódcy batalionu. 1.01.1945 156 
4.07.1946 

58 Dzienruk podawczy ko·respondencji wpływającej. 1.01.1945 89 
31.12.1946 

59 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 27.05.1945 68 
31.12.1946 

60 Dziennik korespondencji wpływającej . 7.11. - 49 
27.05.1945 

61 Kronika batalionu. 20.05.1943 33 
18.03.1945 

62 Praca aparatu politycznego. - Plany, instrukcj e. 7.06.- 68 
20.12.1945 

63 Meldunki o pracy tćlparatu politycznego. 13.06. - 29 
31.12.1945 

64 Szlak bojowy batalionu 1943-1945. 1947 4 

INWENTARZ AKT l KOMPANII ŁĄCZNOŚCI 

Zespól nr 16 

l samodzielna kompania łączności sformowana 
została w dniu 14 maja 1943 r. według etatu 
nr 04/507 *. W toku jej działalności zostały wy-

tworzone akta stanowiące zespól prosty, zawie
rający obecnie 54 jednostki archiwalne. Zespołu 

nie brakowano. 

Sygna- j 
tura T Y T U L, T RE Ś Ć 

l Zarządzenia i instrukcje dowódcy l DP w sprawach przewozu 
wojsk koleją oraz w sprawach szkolenia bojowego. 

2 Meldunki o stanie !bojowym, o nadzwyczajnych wypadkach oraz 
o wyposażeniu w sprzęt. 

3 Tabele sygnałó'w porozumi·ewawczych i zarządzenia dowództwa 
dywizji w sprawie łączności i zaopatrzenia. 

4 Rozkazy i zarządzenia dowódcy l A WP i l DP w sprawach perso
nalnych, administracyjnych i zaopatrzeniowych oraz wykazy strat 
bezpowrotnych. 

5 Skorowidz do ewidencji •St anu osobowego. 

6 Skorowidz do ewidencji szkoły podoficerskiej. 

7 Ewidencja stanu osobowego. 

8 Ewidencja stanu osobowego szkoły podoficerskiej. 

* CAW, l DP, t. 2, s. 38. 
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Daty 

2.01.1944 
~2 . 12.1 945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

31.12.1945 
23.08.1943 
22.02.1945 

1943-1944 

19*3-1944 

1943-1944 

1943-1944 

Tiość 
kart 

132 

287 

73 

200 

29 

17 

l Uwagi 



sygna-J 
tura TYTUL, TREśC 

9 Rozkazy oficerskie dowódcy kompanii. 

10 .Wykaz ukaranych i wyróżnionych. 

11 Spis imienny poległych. 

12 Ewidencja oficerów. 

13 Ewidencja oficerów. 

14 Ewidencja szeregowców. 

15 Rozkazy dowódcy 1 DP w sprawach personalnych, zaopatrzenio
wych, administracyjnych, sanitarnych i szkoleniowych. 

16 .A:kta personalne. - Spisy odznaczony.ch, meldunki o wypadkach 
nadzwyczajnych, wykazy stanu osobowego. 

17 Skierowania na stanowiska, wnioski od:zmaczeniowe oraz korespon
dencja w ·sprawach personalnych. 

18 Korespondencja w sprawie · pószukiwań żołnierzy, rota przysięgi: 

19 Plany miejsc pochowania poległych żołnierzy. 

20 Rozkazy dzienne dowódcy kompanii. 

21 Rozkazy dzienne dowódcy kompanii. 

22 Ro:zJkazy d zienne dowódcy kompanii. 

23 RoZikazy dzienne ·dowódcy kompanii. 

24 Rozkazy dzienne dowódcy kompanii. 

25 Dziennik podawczy korespondecji wpływającej. 

26 Dzięnnik podawczy korespondencji wysyłanej. 

27 Dziennik ·podawczy korespondecji wysyłanej . 

28 Rozkazy i zarządzenia dowództwa l DP w sprawach zao patrzenio
wych, administarcyjnych oraz okolicznościowe. 

29 Rozkazy dowódcy l DP w ·Sprawach administracyjnych, sanitar
nych, politycznych, w sprawach pracy aparatu politycznego i ofi
cerskie. 

30 Rozkazy i zarządzenia dowódcy l DP w sprawach administ·racyj
nych, zaopatrzeniowych i sanitarnych. 

31 Rozkazy dzienne dowódcy kompanii. 

32 Rozkazy dzienne dowódcy kompanii. 

33 Rozkazy dzienne dowódcy kompanii. 

34 Rozkazy dzienne dowódcy kompanii sztabowej l batalionu łączności. 

35 Dziennik podawczy korespon dencji wpływającej. 

36 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej . 

37 Meldunki o pracy aparatu p'ol-wych. 
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Daty 

22.07.1943 
12.03.1945 
26.07.1943 

8.03.1944 
f4.11.1943 
9.05.1945 
1.01.1944 

31.12.1945 
1.01.1944 

31.12.1945 
15.02. -
30.06.1944 

1.01. -
7.09.1945 
1.01. -

31.12.1945 
1.01. -

2fi'.ll.1945 
2.01. -
3.11.1945 
1.01. -

31.12.1945 
28.08. -
31.12.1943 
1.01. -

19.04.1944 
20.04.-
31.05.1944 

1.06. -
8.11.1944 
l 

26.12.1944 
1.01. -

16.06.1944 
1.01. -

10.10.1944 
18.06. -
30.12.1944 
1.01. -

31.12.1945 
15.08. -
31.12.1945 

5.09.-
31.12.1945 

1.01. -
18.07.1945 
19.08. -
45.12.1945 
10.12.1945 
7.01.1946 

12.12.1945 
31.12.1946 

1.01. -
31.12.1945 

10.10. -
31.12.l945 
1.01. -

31.12.1945 

llość 
kart 

16 

14 

6 

15 

41 

12 

500 

103 

216 

412 

12 

36 

32 

16 

28 

16 

8 

16 

13 

102 

329 

210 

'65 

81 

76 

102 

95 

44 

60 

l Uwagi 



Sygna-J · TYTUL, TREŚĆ Daty Ilość 

l 
Uwagi tura kart 

38 Księga kontroli finansowej. 18.06.1943 lO 
14.09.1944 

39 Bilans kwartalny i miesięczne zestawienia finansowe. 20.06'. - 17 
1.12.1943 

40 Listy płacy. 1.09. - 147 
31.12.1943 

41 ~sięga kasowa. 18.06. - 102 
31.12.1943 

42 Dowody kasowe.' 20.06. - 501 
31.08.1943 

43 Dowody kasowe. 20.06. - 86 
31.08.1943 

44 Dowody kasowe. 1.09. - 94 
30.12.1943 

45 Miesięczne, kwartalne i roczne sprawozdania finansowe oraz za- 1.01. - 20 
potrzebowania pieniężne. 1.09.1944 

46 Listy płacy. 1.01. - 92 
20.02.1944 

47 Listy płacy. 1.03. - 130 
25.04.1944 

48 Dowody kasowe. 1.01. - 166 
18.09.1944 

49 Księga kasowa. 1.01. - 100 
3.09.1944 

50 Księga kasowa. 1.09.1944 100 
30.04.1945 

51 Ewidencja zużytego sprzętu łączności przekazanego na złom . 1944 100 
52 Książka mundurowa. 1945 97 
53 Ewidencja koni. 1.01.1944 28 

31.12.1945 
54 Ewideńcja koni. 1944 49 

INWENTARZ AKT l KOMPANII CHEMICZNEJ 

Zespól nr 17 

l samodzielna kompania chemiczna sformowana 
została w dniu 14 maja 1943 r. według etatu 
nr 04/508 *. W toku jej działalności zostały wy-

tworzone akta stanowiące zespół prosty, zawiera
jący obecnie 7 jednostek archiwalnych. Zespołu 

nie brakowano. 

Sygna-~ 
tura T Y T U L, T RE Ś Ć 

l Meldunki o stanie boj·owym i zaopatrzeniu w sprzęt. 

2 Zarządzenia i instrukcje zastępcy dowódcy l DP 'W sprawi·e pracy 
aparatu pol-wych. 

3 Rozkazy i zarz~dzenia dowództwa dywizji w sprawach personal-
nych, zaopatrzenia w sprzęt i pol -wych. 

4 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 
5 Ewidencja stanu osobowego. · 
6 Rozkazy dowódcy l A WP i lDP w sprawach administracyjnych, 

zaopatrzeniowych, personalnych i .sanitarnych. 
7 Rozkazy i zarządzenia dowódcy l A WP i l DP w sprawach admi

nistracyjnych zaopatrzeniowych, personalnych i gospodarczych. 

* CA W, l DP, t. 2·, s. 38. 

24 - Inwentarz akt - 185 - . 

Daty 

1.03. -
4.07.1945 

12.01. -
24.07.1945 
28.07. -
27.10.1945 

1943-1944 
1943-1944 

1.01. -
15.07.1945 

1.01. -
13.03.1945 

Ilość 
kart 

25 

46 

63 

208 

120 

Uwagi 



INWENTARZ AKT l KOMPANII SAMOCHODOWEJ 

Zespól nr 18 

l samodzielna kompania samochodowa sformo
wana została w dniu 14 maja 1943 r. według 

etatu 04/509 *. Zespół akt kompanii zachował się 

w formie szczątkowej i zawiera obecnie 3 jednost.
ki archiwalne. 

Sygna~~ • 
tura TYTUL, TREŚĆ 

. - ------- ---- ----- -·---

L Daty _ JJ~~ l Uwagi 

l Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 

2 Księga ewidencji stanu osobowego. 1943-1944 21 

3 Wykaz specjalistów w zawodach cywilnych. 194·3-1944 35 

INWENTARZ AKT l PIEKARNI POLOWEJ 

Zespól nr 19 

l piekarnia polowa zorganizowana została w dniu 
14 maja 1943 r. według ·etatu nr 04/510 **. W to
ku jej działalności zostały wytworzone akta stano-

wiące zespół prosty, zawierający obecnie 14 jed
nostek archiwalnych. 

---
Sygna-~ 

tura TYTUL; TREŚĆ 

l Skorowidz do ·ewid€ncji stanu osobowego. 

2 Sk<Yrowidz do ewidencji stanu osobowego. 

3 Ewidencja stanu osobowego. 

4 Listy płacy. 

·5 Dowody kasowe. 

6 Książl-!'3. ko.ntrolna pobranych pieniędzy. 

7 Zapotrzebowania na kredyty. 

8 Listy płacy. 

9 Listy płacy . 

l O Dowody kasowe. 

11 P·rotokóły rewizji finansowej . 

12 Listy płacy. 

13 Dowody kasowe. 

14 Księga kasowa. 

* CA W, l DP, t . 2, s. 38. 
** CA W, l DP, t. 2, s. 38. 
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- . ~ -

_l 
l 

Daty l ilość l Uwagi kart 
---------

22.08.1943 11 

1943-1944 14 

1943-1944 36 

1.06.1943 50 
31.12.1944 
19.07. - 40 
23.12.1943 
20.06.1943 lO 

2.11.1945 
1.08. - 18 

31.12.1943 
1.01. - 55 

31.07.1944 
1.09. - 16 

31.12.1944 
1.01. - 22 

10.08.1944 
1.01. - 4 

12.09.1945 
1.01. - 78 

23.11.1945 
1.02. - 35 

21.11.1945 
21.06. - 102 
21.11.1945 



INWENTARZ AKT PRALNI POLOWEJ l DP 

Zespól m· 20 

Pralnia polowa sformowana została na podsta
wie rozkazy dowódcy l armii WP nr 001/0U 
z l kwietnia 1944 r. według etatu nr 027/281 '1'. 
W toku jej działalności zostały wytworzone akta 

stanowiące ·zespół prosty, zawierający obecnie 
7 jednostek archiwalnych. Zespołu nie brako
wano. 

Sygna-~ 
tura 

l Listy płacy. 

TYTUL, TREŚĆ 

2 Książka kontrolna pobranych pieniędzy 

3 Księga kasowa. 

4 Dowody kasowe. 

5 Dowody o pobraniu pieniędzy z banku. 

6 Dowody kasowe. 

7 Księga ewidencji stanu osobowego. 

Daty 
l 

Ilość 
kart 

--- --

1.03. 35 
31.12.1944 

1.03.1944 7 
7.10.1945 

22.03.1944 99 
12.12.1945 
20.05.1944 9 
19.04.1945 

7.12.1944 21 
14.11.1945 

1.01. - 74 
12.12.1945 

1945 47 

f uw-::-

INWENTARZ AKT l BATALIONU SANITARNEGO 

Zespól nr 21 

l batalion sanitarny sformowany został w dniu 
14· maja 1943 r. według etatu nr 04/511 **. W to
ku j.ego działalności zostały wytworzone akta sta-

nowiące Z€spół prosty, zawierający obecnie 100 
jednostek archiwalnych. Zespołu nie -brakowano. 

---;----------------------- ------
Sygna.ll 

tura T Y T U L, T RE Ś Ć 

l Skorowidz do ewidencji stanu osobowego. 

2 Ewidencja podofiC€rów i szeregowców batalionu. 

3 Księga ewidencji chorych i rannych. 

4 Spisy imienne chorych i opisy ich schorzeń. 

5 Spisy imienne chorych. 

6 Spisy imienne chorych i opisy ich schorzeń. 

7 Spisy imienne chorych i opisy ich schorzeń. 

8 Spisy imienne chorych i rejestr dokonanych transfuzji krwi. 

9 Księga ·ewidencji chorych. 

10 Spisy imi·enne chorych i rannych. 

* CAW, l AWP, t. 92, s. l. 
** CAW, l DP, t. 2, s. 38. 
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1943-1944 

1943-1944 

6.08.1943 
2.07.1944 
1.09.1943 
2.05.1944 

14.10.1943 
11.05.1945 

1.11.1943 
24.05.1944 
11.11.1943 
21.09.1944 
28.11 .1943 
15.08.1944 

1943-1944 

1.01. -
31.07.1944 

-~ Ilość 
kart 

26 

22 

72 

38 

46 

48 

8 

18 

71 

72 

Uwagi 
__" ___ _ 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESC 

11 Spisy imienne chorych i rannych. 

12 Spisy imienne chorych i opisy przebiegu dokonanych operacji. 

13 Spisy chorych i opisy schorzeń. 

14 Opis zabiegów · dokonanych przy lecze;niu chorych rannych. 

15 Spisy chorych i opisy schorzeń. 

16 Spisy imienne chor ych i rannych. 

17 Spisy imienne chorych i rannych. 

18 Spisy imienne chorych i rannych i opisy chorób. 

Hl Spisy ciężko rannych i opisy odniesionych ran. 

20 Spisy imienne chorych i rannych oraz opisy schorzeń. 

21 Spisy imienne chorych i rannych. 

22 Spisy lekko rannych i opisy zastosowanych zabiegów. 

23 Rejestr. leczonych przez przetoczenie krwi. 

24 Spisy rannych i opisy schorzeń. 

25 Spisy imienne chorych i rannych oraz opisy schorzeń·. 

26 Spisy imienne chorych. 

27 Spisy ciężko rannych i opisy dokonanych zabiegów. 

28 Spisy imienne chorych i rannych. 

29 Rejestr leczonych przez przetaczanie krwi. 

30 Meldunki imienne o stratach . bezpowrotnych. 

31 Ewidencja podoficerów i szeregowców kompanii ozdrowieńców. 

32 Opisy przebiegu chorób pacjentów na litery "T-Z" . 
33 Opisy przebiegu chorób pacjentóvv na literę "N". 
34 Opisy przebiegu chorób pancjentów na literę "D". 
35 · Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "B". 
.36 Książka ewidencji pogrzebanych. 

37 Książka ewidencji pogrzebanych. 

38 Skorowidz do ewidencji zmarłych. 

39 Skorowidz do ewidencji zmarłych. 

40 Księga ewidencji nadzwyczajnych wypadków. 

41 Pokwitowania wysłanych zaświadczeń o śmierci. 
42 Ewidencja oficerów. 
43 Rozkazy i zarządzenia dowódcy l DP w sprawach administra

cyjnych, ·sanitarnych i personalnych oraz ·skierowania na stano
wiska i wykazy imienne stanu osobowego. 
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Daty 

27.04.-
19.10.1944 
3.05.-

30.12.1944 
12.05. -
20.12.1944 
25.05.-
22.08.1944 
30.06.-
25.08.1944 
29.07.- . 
15.09.1944 
19.08. -
14.09.1944 
22.08. -
20:10.1944 
23.08.-
15.09.1944 
26.08.-
16.09.1944 
3.09.-
2.10.1944 

10 
15.09.1944 
14.09. -
9.11.1944 

15.09. -
24.10.1944 
21.10. -
31.12.1944 
23.10.1944 
18.01.1945 
25.10.1944 
15.02.1945 

3.11.1944 
29.01.1945 

9.11.1944 
13.04.1945 

. 6.08 . . -
24.11.1944 

2.05.1944 
9.07.1945 

1944-1945 
1944 
1944 

1944 
1.08. -

21.11.1944 
6.08.1944 

13.05.1945 
17.09.1944 

2.05.1945 
1944 

3.06.1944 
15.10.1945 

1944 
1944 

1.01. -
31.12.1945 

ilość 
kart 

69 

59 

44 

67 ' 

67 

54 

21 

86 

194 

173 

85 

44 

24 

42 

78 

146 

145 

130 

91 

68 

95 

16 

14 

27 

63 

31 
7 

78 
40 

241 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESC 

44 Rozkazy zarządzenia wyższych dowództw w sprawach perso-
nalnych. 

45 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego batalionu. 

46 Księga ewidencji stanu osobowego. 

47 Obsada stanowisk etatowych. 
48 Spisy imienne chorych i rannych. 

49 Spisy imienne rannych i chorych. 

50 Spisy imienne chor ych i opisy zastosowanych zabiegów. 

51 Spisy imienne chorych rannych. 

52 Spisy imienne chorych rannych. 

53 Spisy imienne chorych rannych. 

54 Spiąy imienne chorych opisy schorzeń. 

55 Spisy imienne chorych opisy zastosowanych zabiegów. 

56 Spisy imienne chorych opisy zastosowanych zabiegów. 

57 Spisy imienne chorych. 

58 Spisy imienne chorych. 

59 Spis imienny rannych. 

60 Spisy imienne chorych. 

61 Spis imienny rannych. 

62 Spisy imienne chorych. 

63 Opisy przebiegu chorób pacjentów na litery "A-C". 
64 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "F ". 
65 Opisy przebiegu chor ób pacjentów na literę "G ". 
66 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "H ". 
67 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "J " . 
68 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę " K". 
69 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "L" . 
70 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "Ł" . 

71 Opisy przebiegu chorób pacjentów na litery "K-N". 
72 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę " 0 ". 
73 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "P " . 
74 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "R". 
75 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "S " . 
76 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "U". 
77 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "W". 
78 Opisy przebiegu chorób pacjentów na literę "Z" . 
79 Skorowidz do ewidencji stanu osobowego kompanii ozdrowień

ców. 
80 Ewidencja podoficerów ' i szeregowców kompanii ozdrowieńców. 

81 Wykazy podoficerów i szeregowców podlegających demobilizacj i. 

82 Meldunki o stratach bezpowrotnych. 
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Daty 

15.03. -
29.10.1945 
27.04. -
25.10.1945 
20.07. -
15.11.1945 

1945 
1.01. -
8.02.1945 
1.01. -

17.05.1945 
1.01. -

16.10.1945 
18.01. -
29.04.1945 
22.01. -----:-
21.02.1945 

2.02. -
17.05.1945 
15.02. -
15.03.1945 
15.03. -
27.10.1945 
10.04. -
13.05.1945 
27.04.-

5.07.1945 
l 
7.05.1945 
1.05. -
2.07.1945 

17.05. -
27.10.1945 

2.07. -
28.10.1945 

6.07. -
27.10.1945 

1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1945 
1H45 
1945 
1945 

1945 
1.08. -

31.10.1945 
1.01. -

30.09 .1945 

Ilość 
kart 

208 

21 

43 

24 
47 

74 

136 

98 

76 

104 

91 

92 

43 

60 

36 

85 

40 

111 

R5 

199 
54 

136 

l Uwagi 



Sygna-~ 
tura TYTUL, TREśC 

83 Książka ewidencji pogrzebanych. 

84 Meldunki o śmierci żołnierzy oraz korespondencja w sprawie po
szukiwania zaginionych. 

85 Meldunki o stratach bezpowrotnych. 

86 Fotwierdzenia o wysłaniu zawiadomień o śmierci. 

87 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

88 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

89 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

90 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

91 Wykazy akt batalionu. 

92 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej. 

93 Protokoły zniszczenia akt i protokoły zdawczo-odbiorcze akt. 

94 Dziennik podawczy korespondencji wpływającej. 

95 Dziennik podawczy korespondencji wysyłanej . 

96 Listy pł~cy. 

97 Listy płacy i protokoły rewizji gospodarki finansowej. 

98 Książka kontrolna pobranych pieniędzy. 

99 Dowody kasowę. 

100 Dowody kasowe. 

101 Księga kasowa. 

Daty 

2.01. -
3.05.1945 

12.01. -
6'.10.1945 
1.02. -

17.09.1945 
1945 

15.04. -
4.10.1944 

18.04. -
26.10.1945 
20.06.1944 
18.05.1945 

1.07. -
31.08.1945 
25.07. -
8.10.1944 

31.08. -
15.11.1945 

8.10.1944 
8.09.1945 

19.10. -
12.11.1945 

5.11.1943 
8.10.1944 
1.01. -

31.12.1944 
1.03. -

17.11.1945 
19.06.1943 
13.11.1945 

1.01. -
31.12.1944 

1.01. -
31.03.1945 

1945 

INWENTARZ AKT l AMBULANSU WETERYNARYJNEGO 

· Zespól nr 22 

llość 
kart 

70 

267 

142 

14 

72 

162 

192 

16 

16 

35 

20 

107 

298 

lO 

55 

200 

102 

l Uwagi 

l ambulans weterynaryjny sformowany został 

w dniu 14 maja 1943 r. według etatu nr 04/512 *. 
Zespól akt ambulansu zachował się w formie 

szczątkowej 

walne. 
zawiera obecnie 2 jednostki archi-

Sygna-~ 
tura TYTUL, TRESC 

l Zeszyt ewidencji stanu osobowego. 

2 Wykaz specjalistów w zawodach cywilnych. 

* CA W, l -DP, t. 2, s. 38. 
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Daty 

1943-1944 

Ilość 
kart l Uwagi 




