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2. Publication or reproduction of documents (in the original language, in facsimile form or in 
the form of a translation of an excerpt or of the entire document) or making them available 
to a third party in any form requires the written consent of the Institute of National 
Remembrance. The use of an excerpt defined as the fair use right to quote does not require 
obtaining consent. 
3. Researchers assume all responsibility for the use of materials that belong to the Institute 
of National Remembrance. 
4. References to documents that belong to the Institute of National Remembrance must cite 
the Institute of National Remembrance as the owner of the original documents and include 
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Preferred bibliographic citation: Group reference, group name, extreme dates, archive name. The 
owner of the original documents (IPN, ref. XXXXX) 
 
Preferred footnote/endnote citation:  Archive name, group reference, group name, extreme dates, 
information identifying the documents (original documents' reference; IPN, ref. XXXXX) 
 
Acquisition Information:  Purchased from the Instytut Pamięci Narodowej–Komisja Ścigania  
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.  Forms part of the Claims Conference International 
Holocaust Documentation Archive at the United States Holocaust Memorial Museum. This archive 
consists of documentation whose reproduction and/or acquisition was made possible with funding 
from the Conference on Jewish Material Claims against Germany. 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see the Archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
 
Custodial History 
 
Existence and location of originals:  

The original files and the copyright to them are held by the Institute of National 
Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation 
(Institute of National Remembrance), ul. Wotoska 7, Warsaw 02-675, Poland. Phone no. + 48 
22 581 85 00.  
 
More information about this collection and other materials in the possession of the Institute 
of National Remembrance, including archival finding aids from the Archives of the Institute 
of National Remembrance, is available at their website: https://ipn.gov.pl 

 
Processing History: Aleksandra B. Borecka 
 
Scope and Content of Collection 
 
Contains selected records of trials at the district court in Czestochowa, 1945‒1966, for crimes by the 
Germans and their collaborators. Prosecutions based on the Decree of August 31, 1944 
(Sierpniówka) of the Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN, Polish Committee of National 
Liberation), one of the world's first laws on liability for crimes of World War II. Decree also applied 
against former partisans of the anti-Communist Armia Krajowa, or Home Army, whom Stalinist 
propaganda portrayed as collaborators. 
 
System of Arrangement 
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Records are arranged in the original order of their acquisition from the source archive. The museum 
has acquired only selected records from Institute of National Remembrance (Instytut Pamięci 
Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, or IPN). More information 
about this collection and other materials in the possession of the Institute of National 
Remembrance, including archival finding aids from the Archives of the Institute of National 
Remembrance, is available at the website: https://ipn.gov.pl 
  
Indexing Terms 
 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 
Częstochowa (Poland). Sąd Okręgowy--Trials, litigation, etc. 
Częstochowa Trials, Częstochowa (Poland), 1945-1950. 
War crime trials--Poland--Częstochowa. 
War criminals--Legal status, laws, etc.--Poland. 
War victims--Legal status, laws, etc.--Poland. 
War criminals--Government policy--Poland. 
Prisoners of war--Poland--Częstochowa. 
Criminal justice, Administration of. 
World War, 1939-1945--Atrocities--Investigations. 
World War, 1939-1945--Collaborationists--Poland. 
Communism--Poland—History-- 20th century. 
 Holocaust, Jewish (1939-1945)--Poland. 
Poland--History--World War, 1939-1945--Trials, litigation, etc. 
Województwo Ślaskie (Poland)--History--German occupation, 1941-1944.  
Trials. 

 
 

CONTAINER LIST 
 
 
Note: Inventory  in Polish and English. (Polish, page 3-8; English, page 8-13) 
 

Polish 

 

Reel File Description 

1  SOCZ 259, 
259a 

 
 
 

SOCZ 365, 
365 a-part I 

Bałdys Zygmunt (w czasie  okupacji  niemieckiej w Radomsku  jako  osoba 
zaufania Gestapo (V-mann) szantażował Feliksa Sobieraja  wyłudzając  od 
niego pieniądze  oraz Henryka Sygizmana  pod zarzutem  ukrywania Żydów) 
1945-1948, k. 217 
 
Błachowicz Józef, Tołacik Bronisław, Walaszczyk Jan (w drugiej połowie 1943 
r. w Częstochowie działali na szkodę Abrahama Kapłana  i innych  osób 
narodowości żydowskiej, wykorzystując ich  sytuację zabrali  w celu 
przywłaszczenia mienie przez nich ukryte), 1945 - 1969 
 

2 SOCZ 365, Błachowicz Józef, Tołacik Bronisław, Walaszczyk Jan (w drugiej połowie 1943 

https://ipn.gov.pl/
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365 a-part II 
 
 

SOCZ 366 
 
 
 
 

SOCZ 227, 
228 

r. w Częstochowie działali na szkodę Abrahama Kapłana  i innych  osób 
narodowości żydowskiej, wykorzystując ich  sytuację zabrali  w celu 
przywłaszczenia mienie przez nich ukryte), 1945 - 1969 
 
Caban Bronisław, Bożyk Antoni (oskarżeni o to, że Caban w styczniu 1943 r., 
a Bożyk w sierpniu 1943 r. w Częstochowie wskazali niemieckiej policji 
miejsca ukrywania się obywateli narodowości żydowskiej w wyniku czego 
osoby ukrywające się zostały aresztowane i następnie stracone), 1945-1964  
 
Cichuta Tadeusz (na terenie pow. radomszczańskiego wraz z żandarmerią 
niemiecką brał udział w ujęciu 2 Żydów) 1947-1949, k. 82 
 

3 SOCZ 442 
 
 
 
 
 
 

SOCZ 180, 
180 a 

 
 

SOCZ 344 –
part I 

Dłubak Józefa, Dłubak Stanisława (w połowie 1942 r. w Wieluniu będąc 
obywatelkami polskimi zgłosiły swą przynależność do narodowości 
niemieckiej ponadto w tym czasie i miejscu  razem z żandarmerią niemiecką 
ujmowały i przyczyniały się do aresztowania kilku  osób  narodowości 
żydowskiej a także przekazywały wiadomości  o Polakach zajmujących się 
działalnością  polityczną), 1945-1953 
 
Drążkiewicz Ignacy (w Częstochowie denuncjował żandarmerii niemieckiej 
osoby pochodzenia żydowskiego na przełomie 1943-1944) 1945-1950, k. 
142 
 
Fikus Franz (w okresie od 1939-1944 jako SS Oberschafuehrer i 
funkcjonariusz Gestapo w Częstochowie i od początku 1944 r. w Radomiu  
brał  udział w ujmowaniu członków  organizacji  politycznych i osób  
podejrzanych o  należenie do tych organizacji,  ponadto   systematycznie  
brał  udział w biciu i torturowaniu więźniów) 1942-1944, 1947-1959, k. 693  
 

4 SOCZ 344-
part II 

 
 
 
 

SOCZ 315 
 
 
 
 

SOCZ 175 
 
 
 

SOCZ 313 
 
 
 

SOCZ 329 
 

Fikus Franz (w okresie od 1939-1944 jako SS Oberschafuehrer i 
funkcjonariusz Gestapo w Częstochowie i od początku 1944 r. w Radomiu  
brał  udział w ujmowaniu członków  organizacji  politycznych i osób  
podejrzanych o  należenie do tych organizacji,  ponadto   systematycznie  
brał  udział w biciu i torturowaniu więźniów) 1942-1944, 1947-1959, k. 693 
 
Flasza Waleria (w okresie okupacji niemieckiej w Dnieminie zameldowała  
burmistrzowi gminy Dniemin, że Stanisław Broniszewski udziela pomocy  
ukrywającemu się Żydowi, a nadto,   że dokonał nielegalnego uboju 
świni)1948-1949, k. 59 
 
Franzke Alfred Wilhelm (oskarżony o dokonanie zabójstwa kilkunastu 
pracowników fabryki Hasag-Peltzery w Częstochowie latem 1943 r.) 1946-
1961, k. 222 
 
Gąska Bolesław (w 1944r.  w Gross – Rosen i Nysku i Nyskiej  jako  sztubowy 
i następnie kapo w obozie koncentracyjnym znęcał się  nad współwięźniami  
i powodował  śmierć przez pobicie)1948, 1956, k. 142 
 
Genge Alfred (w czasie okupacji niemieckiej w Przerębie  jako  administrator 
majątku  państwowego zmuszał  robotników  polskich i żydowskich  biciem 
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SOCZ 61, 62-
part I 

do wydajnej pracy,  a ponadto  spowodował  wywiezienie na roboty do 
Niemiec Marii Szachowskiej  za opuszczenie  przez 2 dni  pracy), 1949-1950, 
k. 152 
 
Gutstein Aleksander (w czasie okupacji w Częstochowie, jako grupowy 
baraku w obozie dla Żydów w fabryce „Warta” znęcał się nad 
współwięźniami, zmuszał ich do nadmiernej pracy, urządzał karne apele oraz 
zabierał im przedmioty codziennego użytku), 1945-1955, k. 57   
 

5 SOCZ 61, 62-
part II 

 
 
 

SOCZ 274 
 
 
 
 
 

SOCZ 374 
 
 
 
 
 

SOCZ 336,  
337-part I 

Gutstein Aleksander (w czasie okupacji w Częstochowie, jako grupowy 
baraku w obozie dla Żydów w fabryce „Warta” znęcał się nad 
współwięźniami, zmuszał ich do nadmiernej pracy, urządzał karne apele oraz 
zabierał im przedmioty codziennego użytku), 1945-1955, k. 57  
 
Häussner Karol Ernest ( w okresie  od  grudnia 1942 do 10 stycznia 1945 r. 
będąc  majstrem w fabryce „Hasag – Peltzery”  znęcał się  nad pracującymi w 
tejże fabryce  robotnikami Żydami,  na jesieni 1944 r. w Częstochowie  w 
tejże fabryce  robotnika  jako rzekomo uchylającego się od  pracy), 1946-
1956, k. 228 
 
Hamel Władysław (w  lutym  1943r. w Prędziszowie, powiat częstochowski  
brał udział  w ujęciu obywatela narodowości żydowskiej i oddał go w ręce 
władz niemieckich,  osoba ta  została następnie rozstrzelana,  a ponadto 
starał się ująć inną osobę narodowości  żydowskiej  przebywającą poza 
gettem), 1946-1949 
 
Homan Stanisław Kazimierz, Stanisz Zdzisław, Stanisz Józef, Jeliński Ryszard, 
Jucha Stanisław, Starostecki Tadeusz, Tomza Janina, Mróz Stanisław vel 
Konrad Henryk (współpracowali z Niemcami jako dziennikarze Dziennika 
Częstochowskiego”), 1948, k. 933 
 

6 SOCZ 336,  
337-part II 

 
 
 

SOCZ 22 
 
 

 
SOCZ 295 

 
 
 

SOCZ 212 
 
 
 

SOCZ 14 
 
 

Homan Stanisław Kazimierz, Stanisz Zdzisław, Stanisz Józef, Jeliński Ryszard, 
Jucha Stanisław, Starostecki Tadeusz, Tomza Janina, Mróz Stanisław vel 
Konrad Henryk (współpracowali z Niemcami jako dziennikarze „Dziennika 
Częstochowskiego”), 1948, k. 933,  
 
Janik Franciszek, Grabara Marian (w połowie 1943 r. w Wyszerpach Górnych 
pow. Częstochowski zatrzymali i oddali niemieckiej policji 2 Żydów, którzy 
zostali rozstrzelani), 1946-1961, k. 131 
 
Jaworski Stefan Adam (w drugiej  połowie 1943 r. w Częstochowie  razem z 
innymi sprawcami zabrał  mienie ukryte  przez obywateli  narodowości 
żydowskiej), 1948, k. 48 
 
Kierat Franciszek (volksdeutsch, w Krzepicach zmuszał osoby narodowości 
polskiej i żydowskiej do robót przymusowych, bił i znęcał się nad nimi) 1947-
60, k. 93  
 
Kloss Lothar (w 1944 r. w Zawierciu wydał w ręce policji dwie Żydówki – 
matkę i córkę w wyniku czego zostały aresztowane), 1945-1953, k. 124 
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SOCZ 312 
 
 
 

SOCZ 248-
part I 

 
 

Kobylanko Maciej (w końcu 1942 r. w Częstochowie ujął  ukrywającego się 
13 letniego Żyda o  nieustalonym  nazwisku i oddał  go w ręce żandarmerii), 
1947-1949, k. 73 
 
Kolberg Paweł (w 1943r. w Mrzygłódku jako funkcjonariusz żandarmerii  
niemieckiej   brał  udział  w zastrzeleniu 17  partyzantów, w lipcu 1944  brał 
udział  w rozstrzelaniu 27 osób cywilnych  a także  brał  udział w rewizjach i 
konfiskatach mienia Aleksandra Kubika, Stefana Mołota i innych), 1947-
1949, k. 159 
 

7 SOCZ 248-
part II 

 
 
 
 

SOCZ 322  
 
 
 

SOCZ 231 
 
 

 SOCZ. 245, 
245a 

 
 
 

SOCZ 331-
part I 

Kolberg Paweł (w 1943r. w Mrzygłódku jako funkcjonariusz żandarmerii  
niemieckiej   brał  udział  w zastrzeleniu 17  partyzantów, w lipcu 1944  brał 
udział  w rozstrzelaniu 27 osób cywilnych  a także  brał  udział w rewizjach i 
konfiskatach mienia Aleksandra Kubika, Stefana Mołota i innych), 1947-
1949, k. 159 
 
Kowalczyk Piotr, Górniak Tadeusz (w dniu 11 września 1942 r. w Rudnikach 
na terenie powiatu częstochowskiego  wzięli udział  w powieszeniu 18 
mężczyzn obywateli polskich) , 1948-1954, k. 150 
 
Krawczyk Józef (w końcu 1939 r. wraz z władzami niemieckimi 
przeprowadzał rewizje w sklepach Polaków i Żydów) 1946-1948, k. 130 
 
Łebek Anna (w 1943 r. na terenie powiatu zawierciańskiego oskarżała  przed 
żandarmerią  niemiecką  szereg osób  o należenie do organizacji podziemnej 
na skutek czego wszyscy zginęli, ponadto oskarżona wskazała  kilka osób 
jako  nadających  się do pracy  w Niemczech) 1946-1956, k. 322 
 
Majznerowicz Michał (okresie okupacji niemieckiej w Częstochowie jako 
funkcjonariusz policji granatowej  nadzorując  żydowską straż porządkową  
razem  z funkcjonariuszami policji  brał  udział  w ujmowaniu  obywateli 
polskich narodowości żydowskiej,  których następnie  rozstrzeliwano lub  
wywożono do obozów  zagłady  a ponadto bił ich, szykanował oraz  odbierał  
różne przedmioty), 1948-1957, k. 321 
 

8 SOCZ 331-
part II 

 
 
 
 
 

SOCZ 279, 
279 a 

 
 

SOCZ 103, 
103 a 

 
SOCZ. 241, 

241a 

Majznerowicz Michał (okresie okupacji niemieckiej w Częstochowie jako 
funkcjonariusz policji granatowej  nadzorując  żydowską straż porządkową  
razem  z funkcjonariuszami policji  brał  udział  w ujmowaniu  obywateli 
polskich narodowości żydowskiej,  których następnie  rozstrzeliwano lub  
wywożono do obozów  zagłady  a ponadto bił ich, szykanował oraz  odbierał  
różne przedmioty), 1948-1957, k. 321 
 
Morawiec Józef (w lecie 1943 r. w Częstochowie wskazał funkcjonariuszom 
Staży Fabrycznej – Chaima Wagmana  ukrywającego się poza dzielnicą 
żydowską, został po zatrzymaniu zastrzelony) 1946-1954, k. 155  
 
Pawłowski Jan (w 1943 r. spowodował aresztowanie 5 Polaków, oskarżając 
ich o handel z Żydami i działalność komunistyczną), 1946-1948, k. 78 
 
Piechowicz Antoni (w roku 1943 r. na terenie powiatu radomszczańskiego 
oskarżył  przed żandarmerią  niemiecką że Jan Znojan, Edward Kucharski, 
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SOCZ 113, 
113 a 

 
 
 

SOCZ 252 
 

 

Tadeusz Zasępow oraz Władysław Jagusiak we wsi Keg przechowują Żydów, 
na skutek tego donosu  w  dniu 21 lipca 1943 r. wszyscy  ukrywający się –18 
osób – rozstali  rozstrzelani a w/w  zostali zesłani do  obozu  
koncentracyjnego, gdzie E. Kucharski zmarł), 1945-1947, k. 110 
 
Płonka Kazimierz, Pecyna Natalia (w 1943 r. w Rędzinach, pow. 
Częstochowski, oskarżyli fałszywie przed żandarmerią niemiecką grupę 
Polaków o przynależność do organizacji nielegalnej, posiadanie broni i 
pomoc ukrywającym się Żydom), 1944-1947, k. 217 
 
Popczyk Paweł, Gibas Władysław, Gibas Teodozja, Supernak Antoni (w czasie 
okupacji współpracowali z Niemcami a ponadto oddali w ręce żandarmerii  
niemieckiej  jeńców radzieckich) 1947, k. 260 
 

9 SOCZ 281 
 
 
 
 

SOCZ 350, 
351 

 
SOCZ 345, 
346, 347, 
348-part I 

Prokop Myćko  (w okresie okupacji niemieckiej w Częstochowie  jako 
zawiadowca   odcinaka  drogowego  tzw.  kolei  wschodniej  bił  obywateli  
polskich narodowości żydowskiej zatrudnionych  przymusowo  na  kolei) 
1942-1948, k. 120 
 
Schmidt Georg Paul (w okresie od 1940 r. do 1944r.  jako członek Schupo  
brał  udział  w likwidacji getta w Częstochowie) 1946-1949, k. 342 
 
Schneider Rudolf Emanuel (w czasie okupacji niemieckiej  jako członek SS i 
SD w stopniu Oberscharfuehrera, zastępca kierownika Gestapo w Zawierciu 
1940-1945  brał udział  w systematycznym dokonywaniu zbiorowych i 
indywidualnych zabójstw wśród  ujmowanych osób cywilnych i jeńców 
wojennych, organizował akcje przeciwko  polskiemu ruchowi  
wolnościowemu, podejrzanych o  członkostwo w tych organizacjach  wysyłał 
do  obozów koncentracyjnych, brał  udział w wywiezieniu z getta w 
Zawierciu  do KL Auschwitz ponad 5 tys. Żydów,  ponadto  brał  udział  w 
prześladowaniach Żydów poprzez  bicie i znęcanie się  nad nimi i 
dokonywanie  grabieży ich mienia), 1947-1948, k. 771 
 

10 SOCZ 345, 
346, 347, 

348-part II 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCZ 324 
 
 
 
 

SOCZ 446 
 

Schneider Rudolf Emanuel (w czasie okupacji niemieckiej  jako członek SS i 
SD w stopniu Oberscharfuehrera, zastępca kierownika Gestapo w Zawierciu 
1940-1945  brał udział  w systematycznym dokonywaniu zbiorowych i 
indywidualnych zabójstw wśród  ujmowanych osób cywilnych i jeńców 
wojennych, organizował akcje przeciwko  polskiemu ruchowi  
wolnościowemu, podejrzanych o  członkostwo w tych organizacjach  wysyłał 
do  obozów koncentracyjnych, brał  udział w wywiezieniu z getta w 
Zawierciu  do KL Auschwitz ponad 5 tys. Żydów,  ponadto  brał  udział  w 
prześladowaniach Żydów poprzez  bicie i znęcanie się  nad nimi i 
dokonywanie  grabieży ich mienia), 1947-1948, k. 771,  
 
Sroka Wilhelm, Nowak Piotr, Kupiec Ryszard  (latem 1944 r. w Kostowie 
powiat Kluczbork wziął  udział w pościgu z bronią palną za ukrywającymi się 
obywatelami polskimi  a ponadto znęcał się nad robotnikami  polskimi  bijąc 
ich i znieważając  ich) 1946-1949, k. 244 
 
Staroń Marian (w czasie okupacji niemieckiej w Wieluniu  będąc dozorcą  
robotników narodowości żydowskiej  przymusowo zatrudnianych przy  
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SOCZ 193 
 
 
 

SOCZ 192-
part I 

usuwaniu  gruzów  bił robotników  i zmuszał  ich do nadmiernej pracy 
ponadto  poniżał ich godność osobistą i uczucia narodowe), 1948-1949  
 
Szczodrowski Stanisław (oskarżony o wskazanie żandarmerii niemieckiej 
mężczyzny narodowości żydowskiej na stacji kolejowej w Częstochowie w II 
poł. 1939 r.), 1947-1948, k. 74 
 
Szuba Józef (oskarżony o bicie i znęcanie się nad osobami narodowości 
polskiej i żydowskiej w okresie okupacji w Kłobucku), 1946-1948, k. 141 
 

11 SOCZ 192-
part II 

 
SOCZ 169, 

170 
 
 

SOCZ 250, 
250a 

 
 
 
 

SOCZ 99, 
99a 

 
 

SOCZ 340-
part I 

 
 

Szuba Józef (oskarżony o bicie i znęcanie się nad osobami narodowości 
polskiej i żydowskiej w okresie okupacji w Kłobucku), 1946-1948, k. 141  
 
Szymczuk Stefan (oskarżony o bicie robotników narodowości żydowskiej 
jako Werkschutz w fabryce „Warta” w Częstochowie od 1943 r. do połowy 
stycznia 1945 r.), 1946-1963  
 
Szymczykowska Monika (w 1944 r. w Patrzychowie wskazywała  
konfidentowi Wehrmachtu  miejsca  gdzie  przybywali  partyzanci - 
żandarmeria zabiła w walce  trzech partyzantów  oraz  jako  represje  
rozstrzeliwała szereg osób cywilnych; w okresie okupacji  niemieckiej  była 
konfidentką wywiadu Wehrmachtu) 1945-1961, k. 208 
 
Świerczyński Ludwik (w 1942 r. na terenie powiatu radomszczańskiego 
spowodował aresztowanie ukrywającej się Żydówki z dzieckiem, od 1943 r. 
konfident policji niemieckiej) 1945-1951, k. 244 
 
Tkalenko Michał (w czasie okupacji  niemieckiej jako strażnik fabryki „Hasag 
Peltzery” znęcał się  nad  robotnikami, szczególnie żydowskiego 
pochodzenia, w 1944 r. zabił   jednego  z żydowskich robotników), 1947-
1957, k. 285 
 

12 SOCZ 340-
part II  

 
 
 

SOCZ 244, 
244a    

 
 
 

SOCZ 306, 
306a 

 
 
 
 
 

SOCZ 330 
 

Tkalenko Michał (w czasie okupacji  niemieckiej jako strażnik fabryki „Hasag 
Peltzery” znęcał się  nad  robotnikami, szczególnie żydowskiego 
pochodzenia, w 1944 r. zabił   jednego  z żydowskich robotników), 1947-
1957, k. 285 
 
Wąs Roman (we wrześniu 1939 r. w Sumarzycach wydał w ręce Niemców 
rzeczy żydowskie, w  wyniku czego zostały zabrane  rzeczy Adama Kupki a 
ponadto, w okresie okupacji współpracował z Niemcami udzielając  
informacji politycznych o  obywatelach polskich), 1947, k. 181 
 
Zawadzki Franciszek (w listopadzie 1943 r. w Boniczewie Nowym jako 
granatowy policjant  wziął  udział w akcji  pacyfikacyjnej, w której  
kilkanaście osób zostało  zastrzelonych, w czasie  okupacji niemieckiej  brał  
udział  w ujmowaniu  osób  cywilnych  na  roboty przymusowe ponadto 
postrzelił w nogę Wawrzyńca Kucharskiego oraz Jan Pajęckiego), 1948-1949, 
k. 224 
 
Zwolski Franciszek, Grzesiczak Mieczysław, Puczyński Bronisław, 
Wychowaniec Franciszek (13  grudnia 1943 r. w Mstowie, powiat 



 9 

Częstochowa odprowadzili Surę Esterę Mrówkę  do  urzędu gminnego, a 
następnie na cmentarz żydowski gdzie wspomniana kobieta został 
zastrzelona), 1949-1965, k. 247  
 

 

Inventory in English 
 

Reel  File Description 

1 SOCZ 259, 
259a 

 
 

SOCZ 365, 
365 a-part I 

 

Bałdys Zygmunt (during the German occupation in Radomsko, as the trustee 
of Gestapo (V-mann), black-mailed Feliks Sobieraj, making him give away his 
money as well  Henryka Sygizman as hiding Jews)1945-1948, pp 217 
 
Błachowicz Józef, Tołacik Bronisław, Walaszczyk Jan (during the 2nd half of 
1943 in Częstochowa, acted against Abraham Kapłan and other Jews; taking 
advantage of their situation robbed their hidden property), 1945 - 1969 
 

2 SOCZ 365, 
365 a-part II 

 
 

SOCZ 366 
 
 
 

SOCZ 227, 
228 

Błachowicz Józef, Tołacik Bronisław, Walaszczyk Jan (during the 2nd half of 
1943 in Częstochowa, acted against Abraham Kapłan and other Jews; taking 
advantage of their situation robbed their hidden property), 1945 - 1969 
 
Caban Bronisław, Bożyk Antoni (accused of informing the German police of 
the place of hiding of Jews; as the result the Jews have been arrested and 
killed), 1945-1964 
 
Cichuta Tadeusz (on the territory of the County of Radomsko, together with 
German gendarmes, participated in the seizure of 2 Jews) 1947-1949, pp. 82  
 

3 SOCZ 442 
 
 
 
 
 

SOCZ 180, 
180 a 

 
 

SOCZ 344-
part I 

 

Dłubak Józefa, Dłubak Stanisława (in the middle of 1942, in Wieluń, being 
Polish citizens decided to change their nationality to German besides, in the 
same time and place together with the German gendarmerie seized several 
Jews and contributed to their arresting; they also informed about Poles who 
were active in politics then), 1945-1953 
 
Drążkiewicz Ignacy (in Częstochowa, was denouncing Jews to the German 
gendarmes during 1943-1944) 1945-1950, pp. 142 
 
 
Fikus Franz (from1939 to1944, as the SS Oberschafuehrer and the officer of 
Gestapo in Częstochowa and from early 1944 in Radom participated in the 
seizures of the members of political organizations and people suspected to 
be them; he also systematically participated in the beating and torturing of 
the prisoners) 1942-1944, 1947-1959, pp. 693 
 

4 SOCZ 344-
part II 

 
 
 
 

Fikus Franz (from1939 to1944, as the SS Oberschafuehrer and the officer of 
Gestapo in Częstochowa and from early 1944 in Radom participated in the 
seizures of the members of political organizations and people suspected to 
be them; he also systematically participated in the beating and torturing of 
the prisoners) 1942-1944, 1947-1959, pp. 693 
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SOCZ 315 
 
 
 

SOCZ 175 
 
 

SOCZ 313 
 
 
 

SOCZ 329 
 
 
 
 
 

SOCZ 61, 62-
part I 

 

Flasza Waleria (during the German occupation in Dniemin, denounced 
Stanisław Broniszewski as helping the hiding Jew and, besides that he 
illegally slaughtered a pig) 1948-1949 pp. 59 
 
Franzke Alfred Wilhelm (accused of killing some dozen of workers of the 
Hasag-Peltzery in Częstochowa in summer1943) 1946-1961, pp 222,  
 
Gąska Bolesław (in1944 in KL Gross – Rosen Nysko and Nyska, as the room 
supervisor and then, a prisoners’ foreman persecuted his fellow prisoners 
and beat them to death), 1948, 1956, pp. 142 
 
Genge Alfred (during the German occupation in Przeręba as the stuart of the 
national estate was forcing Polish and Jewish workers to efficient work by 
beating the; he also contributed to the sending of Maria Szachowska as a 
forced labor to Reich because she was absent at work for 2 days), 1949-
1950, pp 152 
 
Gutstein Aleksander (during the occupation in Częstochowa, as the barrack 
chief in the camp for Jews at the „Warta” factory, persecuted his fellow 
prisoners, forced them to toil, organized penalty appeals and was taking 
their belongings away), 1945-1955, pp. 57 
 

5 SOCZ 61, 62-
part II 

 
 
 

SOCZ 274 
 
 
 
 

SOCZ 374 
 
 
 
 

SOCZ 336, 
337-part I 

 

Gutstein Aleksander (during the occupation in Częstochowa, as the barrack 
chief in the camp for Jews at the „Warta” factory, persecuted his fellow 
prisoners, forced them to toil, organized penalty appeals and was taking 
their belongings away), 1945-1955, pp. 57 
 
Häussner Karol Ernest (from December 1942 through Jan. 11, 1945 as the 
master worker in the „Hasag – Peltzery”  factory, persecuted the Jewish 
workers there, in fall 1944, in Częstochowa denounced a worker as allegedly 
avoiding to work there)1946-1956, pp. 228 
 
Hamel Władysław (in February 1943, in Prędziszów, the County of 
Częstochowa, participated in the seizure of a Jews and denounced him to 
the German authorities, the Jews was killed then, besides, he tried to seize 
another Jews who was living beyond the ghetto then), 1946-1949 
 
Homan Stanisław Kazimierz, Stanisz Zdzisław, Stanisz Józef, Jeliński Ryszard, 
Jucha Stanisław, Starostecki Tadeusz, Tomza Janina, Mróz Stanisław vel 
Konrad Henryk (collaborated with Germans as being journalists of the 
„Dziennik Częstochowski” daily), 1948, pp. 933 
 

6 SOCZ 336, 
337-part II 

 
 
 

 SOCZ 22 
 
 
 

Homan Stanisław Kazimierz, Stanisz Zdzisław, Stanisz Józef, Jeliński Ryszard, 
Jucha Stanisław, Starostecki Tadeusz, Tomza Janina, Mróz Stanisław vel 
Konrad Henryk (collaborated with Germans as being journalists of the 
„Dziennik Częstochowski” daily), 1948, pp. 933 
 
Janik Franciszek, Grabara Marian (in mid 1943, in Wyszerpy Górne, the 
County of Częstochowa, they met 2 Jews and led them to the German 
policemen who shot the Jews), 1946-1961, pp. 131 
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SOCZ 295 
 
 

SOCZ 212 
 
 

SOCZ 14 
 
 
 

SOCZ 312 
 
 
 

SOCZ 248-
part I 

 
 
 

Jaworski Stefan Adam (in the 2nd half of 1943 in Częstochowa, together 
with other perpetrators stole the hidden property of Jews), 1948, pp. 48 
 
Kierat Franciszek (the Volksdeutsch in Krzepice, forced Poles and Jews to toil 
and persecuted them) 1947-60, pp. 93  
 
Kloss Lothar (in 1944, in Zawiercie, denounced two Jewish women – a 
mother with her daughter to the police, due to which the women have been 
arrested), 1945-1953, pp 124 
 
Kobylanko Maciej (seized the hiding 13-old-Jew of unknown name in 
Częstochowa at the end of 1942 and gave him away to German gendarmes) 
1947-1949, pp. 73 
 
Kolberg Paweł (in 1943, in Mrzygłódek, being an officer of the German 
gendarmerie participated in the shooting of 17 partisans in July 144 
participated in the shooting of 27 civilians he also participated in searchings 
and confiscates of property of Aleksander Kubik, Stefan Mołot and others), 
1947-1949,pp 159 
 

7 SOCZ 248-
part II 

 
 
 
 

SOCZ 322 
 
 
 

SOCZ 231 
 
 

SOCZ. 245, 
245a 

 
 
 
 

SOCZ 331-
part I 

Kolberg Paweł (in 1943, in Mrzygłódek, being an officer of the German 
gendarmerie participated in the shooting of 17 partisans in July 144 
participated in the shooting of 27 civilians he also participated in searchings 
and confiscates of property of Aleksander Kubik, Stefan Mołot and others), 
1947-1949,pp 159 
 
Kowalczyk Piotr, Górniak Tadeusz (on September 1942 in Rudniki, on the 
territory of the County of Częstochowa, participated in the hanging of 18 
Polish civilians), 1948-1954, pp. 150 
 
Krawczyk Józef (at the end of 1939, together with German authorities, was 
searching Polish and Jewish shops) 1946-1948, pp. 130 
 
Łebek Anna (in 1943 on the territory of the County of Zawiercie she accused 
many people to the German gendarmes as belonging to the underground 
organizations which resulted in the death of those people, besides, the 
defendant selected several people as potential forced labor in Reich), 1946-
1956, pp 322 
 
Majznerowicz Michał (during the German occupation of Częstochowa as an 
officer of the blue police, supervising the Jewish order ward, participated in 
seizures of Jews who were then shot or sent to death camps; he also beat 
them, tortured and took away their property), 1948-1957, pp. 321 
 

8 SOCZ 331-
part II 

 
 
 

SOCZ 279, 
279 a 

Majznerowicz Michał (during the German occupation of Częstochowa as an 
officer of the blue police, supervising the Jewish order ward, participated in 
seizures of Jews who were then shot or sent to death camps; he also beat 
them, tortured and took away their property), 1948-1957, pp. 321  
 
Morawiec Józef (in summer 1943, in Częstochowa denounced the Jew 
Chaim Wagman as hiding beyond the ghetto to the officers of the Factory 
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SOCZ 103, 
103 a 

 
 

SOCZ. 241, 
241a 

 
 
 
 
 

SOCZ 113, 
113 a 

 
 
 

SOCZ 252 
 

 
 

Ward – the Jew was seized and shot then) 1946-1954, pp. 155 
 
Pawłowski Jan (in 1943, contributed to the arresting of 5 Poles accusing 
them of trading with Jews and communistic activity), 1946-1948, pp. 78 
 
 
Piechowicz Antoni (in 1943, on the territory of the County of Radomsko, 
accused Jan Znojan, Edward Kucharski, Tadeusz Zasępow and Władysław 
Jagusiak from the village of Keg of hiding Jews to the German gendarmes, in 
the result of it, on July 21, 1943, all the 18 hiding Jews were shot while the 
helpers were sent to a concentration camp, where Edward Kucharski died) 
1945-1947, pp. 110 
 
Płonka Kazimierz, Pecyna Natalia (in 1943, in Rędziny, the County of 
Częstochowa, falsely accused a group of Poles to the German gendarmes to 
be the members of the illegal organization, to have weapons and to help the 
hiding Jews), 1944-1947, pp. 217 
 
Popczyk Paweł, Gibas Władysław, Gibas Teodozja, Supernak Antoni 
(colllaborated with Germans and denounced Soviet prisoners of war to the 
German gendarmerie) 1947, pp. 260 
 

9 SOCZ 281 
 
 
 

SOCZ 350, 
351 

 
SOCZ 345, 
346, 347, 
348-part I 

 

Prokop Myćko  (during the German occupation in Częstochowa, as the 
railroad foreman of the so-called eastern route was beating Jewish forced 
railroad laborers), 1942-1948, pp. 120 
 
Schmidt Georg Paul (from 1940 to 1944, as a member of Schupo 
participated in the liquidation of the ghetto in Częstochowa) 1946-1949, pp. 
342 
 
Schneider Rudolf Emanuel (during the German occupation as a member of 
SS and SD ( Oberscharfuehrer), a deputy manager of Gestapo in Zawiercie 
during 1940-1945, participated in systematic mass and individual killings of 
seized civilians and prisoners of war organized actions against the Polish 
Resistance, people suspected to be members in those organizations; he sent 
people to concentration camps participated in sending people from the 
ghetto in Zawiercie to KL Auschwitz (over 5 thousand Jews) besides, he 
participated in persecutions of Jews through beating and ill-treating them 
robbing their property), 1947-1948, pp. 771 
 

10 SOCZ 345, 
346, 347, 

348-part II 
 
 
 
 
 
 
 

SOCZ 324 

Schneider Rudolf Emanuel (during the German occupation as a member of 
SS and SD ( Oberscharfuehrer), a deputy manager of Gestapo in Zawiercie 
during 1940-1945, participated in systematic mass and individual killings of 
seized civilians and prisoners of war organized actions against the Polish 
Resistance, people suspected to be members in those organizations; he sent 
people to concentration camps participated in sending people from the 
ghetto in Zawiercie to KL Auschwitz (over 5 thousand Jews) besides, he 
participated in persecutions of Jews through beating and ill-treating them 
robbing their property), 1947-1948, pp. 771 
 
Sroka Wilhelm, Nowak Piotr, Kupiec Ryszard  (in summer 1944, in Kostowo, 
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SOCZ 446 
 
 
 

SOCZ 193 
 
 
 

 SOCZ 192-
part I 

the County of Kluczbork participated in the chase (armed) after the hiding 
Polish civilians beating them and belittling), 1946-1949, pp. 244 
 
Staroń Marian (during the German occupation in Wieluń, as the guard of 
Jewish force labor hired to remove rubble, beat them and forced to toil, 
belittled them and humiliated as humans and Jews) 1948-1949 
 
Szczodrowski Stanisław (accused of denouncing a Jew to the German 
gendarmes at the railroad station in Częstochowa during the 2nd half of 
1939), 1947-1948, pp. 74 
 
Szuba Józef (accused of beating and persecuting Jews and Poles in Kłobuck 
during the German occupation), 1946-1948, pp. 141 
 

11 SOCZ 192-
part II 

 
SOCZ 169, 

170 
 
 

SOCZ 250, 
250a 

 
 
 

SOCZ 99, 99a 
 
 
 

SOCZ 340-
part I 

 
 
 

Szuba Józef (accused of beating and persecuting Jews and Poles in Kłobuck 
during the German occupation), 1946-1948, pp. 141 
 
Szymczuk Stefan (being a Werkschutz in the „Warta” factory in Częstochowa 
from 1943 to mid January 1945, accused of beating Jewish workers), 1946-
1963 
 
Szymczykowska Monika (in 1944, in Patrzychowo denounced the places of 
partisans’ hiding to the informer of Wehrmacht – the gendarmes killed 3 
partisans in fighting and as retaliation shot many civilians; she was an 
informer of Wehrmacht  during the German occupation), 1945-1961, pp 208  
 
Świerczyński Ludwik (in1942, on the territory of the County of Radomsko, 
contributed to the arresting of a Jewish woman who was hiding with her 
child, since 1943 became the informer of the German police) 1945-1951, pp. 
244 
 
Tkalenko Michał (during the German occupation as a warden in the „Hasag 
Peltzery” factory persecuted the workers particularly Jewish ones; he killed 
one of the Jewish worker in 1944), 1947-1957, pp. 285 
 

12 SOCZ 340-
part II 

 
 

SOCZ 244, 
244a   

 
 

 
 SOCZ 306, 

306a 
 
 
 
 

SOCZ 330 

Tkalenko Michał (during the German occupation as a warden in the „Hasag 
Peltzery” factory persecuted the workers particularly Jewish ones; he killed 
one of the Jewish worker in 1944), 1947-1957, pp. 285 
 
Wąs Roman (in September 1939, in Sumarzyce, gave away Jewish 
belongings to Germans, in the result of which also the belongings of Adam 
Kupka were taken away, besides, he collaborated with Germans and was 
their informer (informed about the political activity of Poles) 1947, pp. 181  
 
Zawadzki Franciszek (in November1943 in Boniczewo Nowe, being an officer 
of the blue police participated in pacification in which some dozen people 
were shot he also participated in the seizing of civilians selected for forced 
labor in Reich; he also wounded Wawrzyniec Kucharski (his leg) and Jan 
Pajęcki), 1948-1949, pp. 224 
 
Zwolski Franciszek, Grzesiczak Mieczysław, Puczyński Bronisław, 
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Wychowaniec Franciszek (on December 13, 1943 in Mstów the County of 
Częstochowa, led Sura Ester Mrówka do the communal office and then to 
the graveyard when the woman was shot) 1949-1965, pp. 247 
 

 


