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1. Each researcher using the materials obtained from the Institute of National Remembrance 
(IPN) or materials whose originals belong to the IPN must complete the registration procedure 
required by USHMM. 
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 the full 
reference citation of the Institute of National Remembrance in the citations. 

 
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, Poland.   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 
 
Selected records of trials at the district court in Wrocław, 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. The Decree also applied against former partisans of the 
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anti-Communist Armia Krajowa, or Home Army, whom Stalinist propaganda portrayed as German 
collaborators. 
 
System of Arrangement 
 
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 
 
Arranged by personal case file and court file numbers.  
 
Indexing Terms 
 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 
Wrocław (Poland). Sąd Okregowy--Trials, litigation, etc.   
War crime trials--Poland--Wrocław. 
Trials (Political crimes and offenses)--Poland. 
War criminals--Legal status, laws, etc.--Poland. 
War victims--Legal status, laws, etc.--Poland. 
War criminals--Government policy--Poland. 
Prisoners of war--Poland--Wrocław. 
Criminal justice, Administration of. 
World War, 1939-1945--Destruction and pillage--Poland. 
World War, 1939-1945--Atrocities--Investigations. 
Communism—Poland—History--20th century. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--Poland. 
Poland—History--World War, 1939-1945--Trials, litigation, etc. 
Województwo Dolnośląskie (Poland)--History--German occupation, 1941-1944. 
Trials. 
 

CONTAINER LIST 
 
Note:  
Inventory in Polish and English (Polish, page 3-8; English, page 9-14) 
 
 
Polish 

Reel File 

 

Description 

1 SWWr 16, 16a 
 

Anuszewski Stanisław (w okresie okupacji na terenie Francji 
denuncjował przed władzami niemieckimi członków francuskiego 
„Ruchu oporu”), 1951-1956, k. 174+201  

https://ipn.gov.pl/
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SWWR 32, 32a 
 
 
 

SWWR 11, 11a 
 
 
 

SWWR 6-part I 

 
 
Bednarek Henryk (od lutego 1943 r. do kwietnia 1945 r. w 
Sachsenhausen  brał  udział  w dokonywaniu zabójstw więźniów  oraz 
w zmuszaniu ich do pracy ponad siły)  1952-1953, k.93 + 74 
 
 
Bieliński Paweł ( jako  policjant   ukraiński wydawał Żydów w  Konowie 
(Korzowie ?)  gm. Zawałów pow. Podhajce oraz  jako członek UPA 
doprowadzał  do władz zwierzchnich  osoby  narodowości żydowskiej), 
1949-1952, k. 88+29 
 
Chojnacki Bronisław (brał udział w zabójstwie Żyda Rajzmana, znęcał 
się nad Mendlem Hindy Rosenfeldem,  także w latach 1942-1944 
wydawał Niemcom Żydów w Skarżysku Kamiennej, znęcał się nad 
Warszawskim i innymi Żydami, podawał funkcjonariuszom niemiecki 
nazwiska Żydów  niezdolnych do pracy, następnie rozstrzeliwanych), 
1950-1956, k. 344 
 

2 SWWR 6-part II 
 
 
 
 
 

SWWR 21 
 
 
 
 

SWWR 12 
 
 
 

SWWR 80-86-
part I 

 

Chojnacki Bronisław (brał udział w zabójstwie Żyda Rajzmana, znęcał 
się nad Mendlem Hindy Rosenfeldem,  także w latach 1942-1944 
wydawał Niemcom Żydów w Skarżysku Kamiennej, znęcał się nad 
Warszawskim i innymi Żydami, podawał funkcjonariuszom niemiecki 
nazwiska Żydów  niezdolnych do pracy, następnie rozstrzeliwanych), 
1950-1956, k. 344 
 
Czuduk Kazimierz (w latach 1941-1944 w Baranowiczach  jako 
funkcjonariusz Sicherheitsdienst dokonywał zabójstw ludności cywilnej 
/BSSR/ oraz brał udział w walkach  przeciwko partyzantom radzieckim 
), 1952-1962, k. 210+ foto oskarżonego  
 
Głowala Antoni ( w 1944r. w Ebensee /Austria/  pełnił  w obozie  
koncentracyjnym funkcje „kapo”, a także znęcał się nad więźniami), 
1951-1954, k.155 
 
Hećko Jan (w latach 1941-1943 w Janowie Poleskim i innych  
miejscowościach powiatu drohiczyńskiego jako z-ca  komendanta  
posterunku  policji Schutzmanschaft  brał  udział zabójstwach osób 
cywilnych), 1941-1966, k. 203+203+212+206+30+322+65 
 

3 SWWR 80-86-
part II 

Hećko Jan (w latach 1941-1943 w Janowie Poleskim i innych  
miejscowościach powiatu drohiczyńskiego jako z-ca  komendanta  
posterunku  policji Schutzmanschaft  brał  udział zabójstwach osób 
cywilnych), 1941-1966, k. 203+203+212+206+30+322+65 
 

4 SWWR 80-86-
part III 

Hećko Jan (w latach 1941-1943 w Janowie Poleskim i innych  
miejscowościach powiatu drohiczyńskiego jako z-ca  komendanta  
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SWWR 41, 41a 
 

SWWR 65 
 
 
 
 
 
 

SWWR 70,70a 
 
 
 
 
 

SWWR 22 
 
 
 
 

SWWR 29, 30, 
31-part I 

 

posterunku  policji Schutzmanschaft  brał  udział zabójstwach osób 
cywilnych), 1941-1966, k. 203+203+212+206+30+322+65 
 
Hubski Piotr (jako funkcjonariusz SD w Głębokiem /ZSRR/  brał  udział 
w zabójstwach i obławach), 1953-1956, k. 74+56   
 
Jaworski Stanisław ( w latach 1942-1944 w Sokalu w ZSRR jako członek 
policji kryminalnej  brał udział w zabójstwach i prześladowaniach 
ludności polskiej i żydowskiej, wysyłał ludność  na roboty przymusowe 
do Niemiec, znęcał się nad przetrzymywanymi  w areszcie, brał udział 
w rabowaniu mienia ludności żydowskiej) 1953-1956, k.229+2 
fotografie 
 
Kamiński Maksymilian (w latach 1943-1944 jako gestapowiec i 
żandarm  niemiecki w Zabłociu pow.  Kowel brał udział w: 1.  
rozstrzelaniu 2 jeńców radzieckich i Żydówki, 2. akcji likwidacyjnej 
Żydów w Zabłociu 3. doprowadzeniu na miejsce straceń 2 rodzin  
rosyjskich we wsi Zalisy powiatu kowelskiego, bił w czasie zeznań 
aresztowanych), 1946-1958, k. 194+50 
 
Kapusta Witold ( jako funkcjonariusz policji niemieckiej brał udział w 
ujęciu 15 osób  narodowości żydowskiej i polskiej a także w latach 
1941-1942 brał  udział w likwidacji getta w Druji), 1950-1952, k. 167  
 
Karło Władysław (w latach 1941-1944 w Druji  brał  udział w 
zabójstwach ludności oraz  osób narodowości  żydowskiej), 1949-1965, 
k. 399+315+213 
 

5 SWWR 29, 30, 
31-part II 

 
 

SWWR 74-part 
I 

Karło Władysław (w latach 1941-1944 w Druji  brał  udział w 
zabójstwach ludności oraz  osób narodowości  żydowskiej), 1949-1965, 
k. 399+315+213 
 
Karpowicz Piotr (brał udział w latach 1942-1944 na terenie Białorusi 
Zachodniej w eksterminacji Żydów, brał udział w zabójstwach ludności 
białoruskiej i  polskiej oraz w morderstwie 12 partyzantów radzieckich 
w okolicach wsi Dubinki), 1960-1965, k. 284  
 

6 SWWR 74-part 
II 
 
 
 
 

SWWR 52, 53 
 
 

SWWR 56, 57 

Karpowicz Piotr (brał udział w latach 1942-1944 na terenie Białorusi 
Zachodniej w eksterminacji Żydów, brał udział w zabójstwach ludności 
białoruskiej i  polskiej oraz w morderstwie 12 partyzantów radzieckich 
w okolicach wsi Dubinki), 1960-1965, k. 284  
 
Kosteczko Zdzisław (brał udział w egzekucjach ludności żydowskiej, 
znęcał się nad Żydami w getcie w  Nowogródku 1941-1943), 1953-
1965, k. 170+146+2 fotografie (k.70) 
 
Kościuk vel Kościk Czesław (w latach 1942-1944 jako funkcjonariusz 



6 
 

 
 
 
 

SWWR 14, 14a-
part I 

 

policji białoruskiej Schutzmanschaft na terenie  pow. Dzisna zabił 
Żydówkę,  oraz wydawał  partyzantów  radzieckich oddając ich 
żandarmerii  niemieckiej), 1950-1965 k. 173+161 
 
Krauze Kazimierz ( jako członek AK w okolicach gminy Obsy-Druji 
powiat brasławski brał udział w rozstrzeliwaniach  ludności polskiej i 
żydowskiej), 1951-1964, k. 146+178  
 

7 SWWR 14, 14a-
part I 

 
 

SWWR 77, 78, 
79 

 
 

SWWR 10-part 
I 

Krauze Kazimierz ( jako członek AK w okolicach gminy Obsy-Druji 
powiat brasławski brał udział w rozstrzeliwaniach  ludności polskiej i 
żydowskiej), 1951-1964, k. 146+178  
 
Kuczyński Piotr i inni (w1943r.  na terenie powiatów Kostopol i Równe  
wziął  udział  w zabójstwie kilkudziesięciu  obywateli polskich) 1943-
1964, k. 203+81+206+fotografia 
 
Lochert Ewa (w 1943r.  w Tustanowicach wskazała żandarmerii 
miejsce ukrycia  rodziny żydowskiej a także w tymże miejscu i czasie 
zdradziła władzom niemieckim ucieczkę osoby narodowości 
żydowskiej), 1950-1952, k. 140 
 

8 SWWR 10-part 
II 
 
 
 

SWWR 36 
 
 
 
 

SWWR 72, 73 
 
 
 
 

SWWR 1-part I 
 

Lochert Ewa (w 1943r.  w Tustanowicach wskazała żandarmerii 
miejsce ukrycia  rodziny żydowskiej a także w tymże miejscu i czasie 
zdradziła władzom niemieckim ucieczkę osoby narodowości 
żydowskiej), 1950-1952, k. 140 
 
Maryniak Piotr (na wiosnę 1944 r. w Skwarzynie Starej powiatu 
Żółkiew zamordował 2 obywateli  polskich , od 1941 do czerwca 1944 
należał do UPA w gminie Dołhinowo/ZSRR/), 1952-1960, k.255+8 
fotografii rodzinnych+3 fotografie legitymacyjne 
 
Osiedlewicz Wojciech (jako funkcjonariusz  policji  niemieckiej  
Schutzmannschaft w latach 1942-1943 powiat płaskierowski /ZSSR/ 
brał udział w masakrze ludności polskiej, ukraińskiej i  w szczególności 
żydowskiej), 1955-1962, k. 376+127+8 fotografii oskarżonego 
 
Piekarski Albert (brał udział w znęcaniu się fizycznym i moralnym i 
zabójstwach ludności żydowskiej  w Holszanach w powiecie 
oszmiańskim w latach 1941-1942), 1949-1951, k. 233  
 

9 SWWR 1-part I 
 
 

SWWR 39 
 
 
 

Piekarski Albert (brał udział w znęcaniu się fizycznym i moralnym i 
zabójstwach ludności żydowskiej  w Holszanach w powiecie 
oszmiańskim w latach 1941-1942), 1949-1951, k. 233  
 
Podobycko Piotr, Podobycko Józef, (od lipca do sierpnia 1941 r.  na 
terenie powiatu bracławskiego brał  udział  jako  policjant porządkowy 
w Urbanowie w  obławach na żołnierzy radzieckich i Żydów, których 
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SWWR 62 
 
 
 
 
 
 

SWWR 48, 49 
 
 
 
 
 

SWWR 66-part 
I 

następnie konwojowali na policję), 1951-1954, k. 354 
 
Rechtman Józef (jako żydowski policjant w Szydłowcu, Radomiu i 
Skarżysku-Kamiennej powiat Kielce jako kapo w Gross -Rosen a także 
grupowy w Pieszycach powiat Dzierżoniów- prześladował / bił, kopał, 
zmuszał do wydajnej pracy i wyłudzał dobra/ i wydawał władzy 
niemieckiej osoby narodowości żydowskiej), 1955, k. 199 
 
Rożdzietwieński vel Rożdżetwieński Aleksander (w latach 1942-1943 
jako funkcjonariusz  Gebitzkommisariatu w Nowogródku brał udział w 
znęcaniu  się nad ludnością żydowską/ kopał, bił, dokonywał segregacji  
Żydów w getcie przeznaczonych na rozstrzelanie/, a także brał  udział 
w akcjach przeciwko partyzantom), 1953-1954, k. 78+126 
 
Ryzakiewicz Michał (w 1943r. zabił  osobę narodowości żydowskiej w 
Zazdroście powiat Trembowla; w 1944 w Siemilowicach powiat 
Podhajce wskazał pomocniczej policji ukraińskiej kryjówkę rodziny  
żydowskiej, urządzał obławy na członków tej rodziny partyzanckich), 
1950- 1956, k. 195 
 

10 SWWR 66-part 
II 

Ryzakiewicz Michał (w 1943r. zabił  osobę narodowości żydowskiej w 
Zazdroście powiat Trembowla; w 1944 w Siemilowicach powiat 
Podhajce wskazał pomocniczej policji ukraińskiej kryjówkę rodziny  
żydowskiej, urządzał obławy na członków tej rodziny partyzanckich), 
1950- 1956, k. 195  
 

11 SWWR 66-part 
II 
 
 
 
 

SWWR 46, 47   
 
 
 
 
 

SWWR 33 
 
 
 
 

SWWR 67, 68, 
69 

Ryzakiewicz Michał (w 1943r. zabił  osobę narodowości żydowskiej w 
Zazdroście powiat Trembowla; w 1944 w Siemilowicach powiat 
Podhajce wskazał pomocniczej policji ukraińskiej kryjówkę rodziny  
żydowskiej, urządzał obławy na członków tej rodziny partyzanckich), 
1950- 1956, k. 195 
 
Ryzwanowicz Adam (od 1941r. do 1944r. w Nowogródku  jako  
policjant białoruski  brał  udział w zabójstwach ludności żydowskiej  a 
także transportowaniu  Żydów do miejsc straceń poza terenem getta, 
rabował  także mienie, brał  udział w akacjach  pacyfikacyjnych  na 
partyzantów) , 1954-1955, k. 89+119+2 fotografie legitymacyjne 
oskarżonego  
 
Sawicki Wacław ( w okresie od 1941r. do czerwca 1944r. brał udział w 
dokonywaniu zabójstw spośród ludności cywilnej i partyzantów 
radzieckich w gm. Dołhinowo (ZSRR)1952-1962, k. 240 
 
Soroko Michał vel Łastowski Michał, Benedyktowicz Jan vel Załęski 
Kazimierz, Poleszuk Jan vel Laudwarowski Kazimierz, Usowicz 
Apolinary vel Załęski Jan, Żukowski Jan vel Stadniczenko Józef (jako 
członek Sturmabteilung  w Kołomyi powiat Stanisławów pełnił  służbę 
przy bramie getta, brał udział w 1943r. w likwidacji getta i 
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eksterminacji osób narodowości żydowskiej), 1952-1956, k. 
87+139+227 

12 SWWR 67, 68, 
69 – 

continuation 
 
 
 
 
 

SWWR 38 
 
 
 
 

SWWR 8 
 
 
 
 

SWWr 4 
 
 
 

SWWR 9 
 
 
 
 

SWWr 15 
 
 
 

SWWR 5 

Soroko Michał vel Łastowski Michał, Benedyktowicz Jan vel Załęski 
Kazimierz, Poleszuk Jan vel Laudwarowski Kazimierz, Usowicz 
Apolinary vel Załęski Jan, Żukowski Jan vel Stadniczenko Józef (jako 
członek Sturmabteilung  w Kołomyi powiat Stanisławów pełnił  służbę 
przy bramie getta, brał udział w 1943r. w likwidacji getta i 
eksterminacji osób narodowości żydowskiej), 1952-1956, k. 
87+139+227,  
 
Sudnicki Stefan (począwszy od czerwca 1941r. do lipca 1944r.  w Druji  
pow. brasławski  brał  udział w obławach na Żydów, a także w walkach 
z partyzantami i żołnierzami  radzieckich ) 1951-1964,  k.200,  
 
Szałaj Edward (w 1941 r.  w Kobyleńsku  pow. Postawy jako 
funkcjonariusz  policji  pomocniczej  uczestniczył w zabójstwach  
obywateli polskich narodowości  żydowskiej oraz pobił Chaima i 
Sztajngarda), 1946-1951, k. 130 
 
Szołomnicki Antoni (oskarżony o wydanie w ręce Niemców siedmiu 
jeńców radzieckich, którzy zostali rozstrzelani), 1944-1951, k. 179 
 
Trybocki Władysław (w latach  1941-1944 w Druji  pow. Bracław zabijał 
i wydawał  Polaków i Żydów, bezprawnie korzystał z cudzej karty 
ewidencyjnej, żądał wydania broni od Suchowicza Henryka), 1950-
1957, k. 133  
 
Tumanow Jerzy (jako zastępca blokowego w obozie w Oranienburgu w 
okresie okupacji znęcał się nad więźniami bijąc ich i odbierając im 
żywność), 1951-1955, k. 260 
 
Wierzchowski Zygmunt i Kopka Wilhelm (spowodowali  ujęcie i 
rozstrzeliwanie  4 kobiet  żydowskich, brali  udział  w obławach na 
partyzantów w latach 1939-1945 w Rokitnie i Klesowej  pow. 
sarneński, zgłosili  przynależność do narodowości  niemieckiej), 1948-
1954, k. 241 
 

13 SWWR 5 - 
continuation 

 
 
 
 

SWWR 37 

Wierzchowski Zygmunt i Kopka Wilhelm (spowodowali  ujęcie i 
rozstrzeliwanie  4 kobiet  żydowskich, brali  udział  w obławach na 
partyzantów w latach 1939-1945 w Rokitnie i Klesowej  pow. 
sarneński, zgłosili  przynależność do narodowości  niemieckiej), 1948-
1954, k. 241 
 
Wojtowicz Stanisław (zimą 1942r. w Wołkowysku Centr. powiat 
Wołkowysk wskazał miejsce ukrywania Żydów, którzy zostali ujęci 
przez żandarmerię, a następnie rozstrzelani), 1952-1953, k. 100 
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English 

Draft transaltion 

Reel File Description 

1 SWWr16, 
16a 

 
 

SWWr32, 
326a 

 
 

SWWr11, 
SWWr11a 

 
 
 

SWWr6, part 
I 
 
 
 

Anuszewski Stanisław (during the occupation on the territory of 
France, used to denounce members of the French Resistance to 
German authorities), 1951-1956, cards 174+201 
 
Bednarek Henryk (from Feb. 1943 to April 1945, in Sachsenhausen, 
participated in committing murders on inmates and forcing them to 
work past bearing), 1952-1953, cards 93+74  
 
Bieliński Paweł, as an Ukrainian police officer, denounced Jews in 
Konów (Korzów?), the Zawałów commune, the County of Podhajce 
and, as a member of UPA (The Ukrainian Resurction Army) delivered 
Jews to his superiors), 1950-1956, cards 88+29  
 
Chojnacki Bronisław (participated in the murder of a Jew called 
Rajzman, persecuted Mendel Hinda Rosenfeld, also during 1942-
1944,was denouncing Jews from Skarżysko Kamienna to Germans, 
persecuted Warszawski and other Jews, advised Germans officers 
about Jewish names, people uncapable to work and then shot down), 
1950-1956, cards 344 
 

2 SWWr6, part 
II 
 
 
 
 
 

SWWr21 
 
 
 

Chojnacki Bronisław (participated in the murder of a Jew called 
Rajzman, persecuted Mendel Hinda Rosenfeld, also during 1942-
1944,was denouncing Jews from Skarżysko Kamienna to Germans, 
persecuted Warszawski and other Jews, advised Germans officers 
about Jewish names, people uncapable to work and then shot down), 
1950-1956, cards 344 
 
Czuduk Kazimierz (during 1941-1944, in Baranowicze, as an officer of 
Sicherheitsdienst, committed murders on civilians (Belorussians) and 
participated in the fights against Soviet partisans), 1952-1962, cards 
210 plus the defendant’s photo   
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SWWr12 

 
 
 

SWWr80-86, 
part I 

 
Głowala Antoni (in 1944, in Ebensee /Austria/, served as a prissoners’ 
foreman in the concentration camp and persecuted his fellow 
inmates), 1951-1954, cards 155 
 
Hećko Jan (during 1941-1943, in Janów Poleski and other places of the 
County of Drohiczyn, as a deputy of the chief officer of the 
Schutzmanschaft police precinct, participated in the murders of 
civilians), 1941-1966, cards 203, 212, 206, 30, 322 and 65  
 

3 SWWr80-86, 
part II 

Hećko Jan (during 1941-1943, in Janów Poleski and other places of the 
County of Drohiczyn, as a deputy of the chief officer of the 
Schutzmanschaft police precinct, participated in the murders of 
civilians), 1941-1966, cards 203, 212, 206, 30, 322 and 65  
 

4 SWWr 41, 
41a 

 
SWWr65 

 
 
 
 
 

SWWr70, 
70a 

 
 
 
 
 
 

SWWr22 
 
 
 
 

SWWr29, 30, 
31 part I 

Hubski Piotr (as a SD officer in Głębokie, participated in killings and 
manhunting), 195301956, cards 74+56 
 
Jaworski Stanisław (during 1942-1944, in Sokal, as a meber of Kripo, 
participated in the killings and persecutions of the Polish and Jewish 
civilians, was sending people to forced labor in Germany, persecuted 
arrsted people, participated in the robberies of Jews), 1953-1956, 
cards 229+2 photos 
 
Kamiński Maksymilian (during 1943-1944, as anofficer of Gestapo and 
a German gendarme in Zabłocie, the County of Kowel, participated in: 
1. shooting down of 2 Soviet prisoners of war and one Jewish woman, 
2. liquidation of Jews in Zabłocie, 3. delivering of 2 Soviet families in 
the village of Zalisy to the place of their execution, was beating the 
arrested people while investigation), 1946-1958, cards 194+50  
 
Kapusta Witold (as an officer of the German police, participated in the 
seizure of 15 Jews and Poles, also, in 1941-1942, participated in the 
liquidation of the ghetto in Druja), 1950-1952, cards 167  
 
Karło Władysław (during 1941-1944, in Druja, participated in the killing 
of civilians and Jews), 1949-1965, cards 399, 314, 213  
 

5 SWWr29, 30, 
31 part II 

 
SWWr 74, 

part I 

Karło Władysław (during 1941-1944, in Druja, participated in the killing 
of civilians and Jews), 1949-1965, cards 399, 314, 213 
 
 
Karpowicz Piotr (participated, in 1942-1944, on the territory of the 
Western Belarus, in the extermination of Jews, murders committed on 
Belarussian and Polish civilians and in the murder of 12 Soviet 
partisans in the area of the village of Dubinki), 1960-1965, cards 284 
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6 SWWr 74, 
part II 

 
 
 
 

SWWR 52, 53 
 
 

SWWR 56, 57 
 
 
 
 

SWWR 14, 
14a part I 

Karpowicz Piotr (participated, in 1942-1944, on the territory of the 
Western Belarus, in the extermination of Jews, murders committed on 
Belarussian and Polish civilians and in the murder of 12 Soviet 
partisans in the area of the village of Dubinki), 1960-1965, cards 284 
 
Kosteczko Zdzisław (participation the executions of Jews, persecuted 
Jews in the ghetto in Nowogródek during 1941-1943), 1953-1965, pp. 
170+146+2 photos (pp.70) 
 
Kościuk alias Kościk Czesław (during1942-1944, as a police officer of 
the Belarussian Schutzmannschaft on the territory of the County of. 
Dzisna, killed a Jewish woman and was denouncing Soviet partisans, 
giving them away to the German gendarmes), 1950-1965 pp. 173+161 
 
Krauze Kazimierz (as a member of AK (the Polish Home Army) near the 
Obsa-Druja commune, the County of Bracław, participated in 
shootings of Polish and Jewish civilians), 1951-1964, pp. 146+178 
 

7 SWWR 14, 
14a, part II 

 
 
 

SWWR 77, 
78, 79 

 
 
 

SWWR 10 
part I 

 
 
 

Krauze Kazimierz (as a member of AK (the Polish Home Army) near the 
Obsa-Druja commune, the County of Bracław, participated in 
shootings of Polish and Jewish civilians), 1951-1964, pp. 146+178 
 
Kuczyński Piotr and others (in1943, on the territory of the County of 
Kostopol and Równe, participated in the killing of several dozen of the 
Polish civilians), 1943-1964, pp. 203+81+206 + a photo  
 
Lochert Ewa (in 1943 in Tustanowice, denounced a hiding Jewish 
family to the German authorities and informed the Germans about the 
escape of a Jew), 1950-1952, pp. 140 
 

8 SWWR 10 
part II 

 
 

SWWR 72, 73 
 
 
 
 

SWWR 36 
 
 
 

Lochert Ewa (in 1943 in Tustanowice, denounced a hiding Jewish 
family to the German authorities and informed the Germans about the 
escape of a Jew), 1950-1952, pp. 140 
 
Osiedlewicz Wojciech (as an officer of the German Schutzmannschaft 
during 1942-1943, the County of Płaskierów (Russia), particiated in the 
massacre of Poles, Ukrainians and, in mostly Jews), 1955-1962, pp. 
376+127 + photographs of the defendant 
 
Maryniak Piotr (in spring 1944, in Skwarzyna Stara, the County of 
Żółkiew, murdered two Poles, was a member of UPA (the Ukrainian 
Uprising Army) in Dołhinowo (Ukraine) from 1941 through June 1944), 
1952-1960, k.255+8 family photos +3 ID photos 
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SWWR 1, 
part I 

 
 

 
Piekarski Albert (participated in the physical and moral persecutions of 
Jews in Holszany, the County of Oszmiany during 1941-1942), 1949-
1951, pp. 233 
 

9 SWWR 1, 
part II 

 
 

SWWR 39 
 
 
 
 
 

SWWR 62 
 
 
 
 
 
 
 

SWWR 48, 49 
 
 
 
 

SWWR 66, 
part I 

 
 

Piekarski Albert (participated in the physical and moral persecutions of 
Jews in Holszany, the County of Oszmiany during 1941-1942), 1949-
1951, pp. 233 
 
Podobycko Piotr, Podobycko Józef, (from July through August 1941, on 
the territory of the County of Bracław, as an officer of Ordungsdienst 
in Urbanowo, participated in the round-ups for Soviet soldiers and 
Jews and escorting them to the police), 1951-1954, pp. 354 
 
Rechtman Józef (as a Jewish policeman in Szydłowiec, Radom and  
Skarżysko-Kamienna, the County of  Kielce and as a prisoners’ foreman 
in KL Gross -Rosen and a Gruppenfuehrer in Pieszyce, the County of  
Dzierżoniów- was persecuting Jews/ beating, kicking and forcing to 
toil, forcing them to give away their property/ and denounced them to 
the German authorities), pp. 199 
 
Rożdzietwieński alias Rożdżetwieński Aleksander (during 1942-1943, 
an officer of  Gebitzkommisariat in Nowogródek, participated in 
persecutions of Jews, was selecting Jews in the ghetto to be shot 
down and participated in the actions against partisans), 1953-1954, 
pp. 78+126 
 
Ryzakiewicz Michał (killed a Jew in1943, in the place of Zazdroście, the 
County of Trembowla; in 1944, in Siemilowice, the County of 
Podhajce, denounced a hiding Jewish family to the auxiliary Ukrainian 
police officers, was organizing round-ups for the partisans’ families), 
1950- 1956, pp. 195 
 

10 SWWR 66, 
part II 

Ryzakiewicz Michał (killed a Jew in1943, in the place of Zazdroście, the 
County of Trembowla; in 1944, in Siemilowice, the County of 
Podhajce, denounced a hiding Jewish family to the auxiliary Ukrainian 
police officers, was organizing round-ups for the partisans’ families), 
1950- 1956, pp. 195 
 

11 SWWR 46, 47 
 
 
 
 
 

SWWR 33 
 

Ryzwanowicz Adam (from 1941 to 1944 in Nowogródek, as a 
Belarussian police officer participated in the killing of Jewish civilians 
as well as in transporting Jews to their places of execution beyond the 
Ghetto, he also robbed their property and participated in pacification 
of partisans). 1954-1955, cards 89 + 119 + 2 photos for the 
membership cards of the defendant 
 
Sawicki Wacław (from 1941 to June 1944 participated in the killing of 
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SWWR 67, 
68, 69 

civilians and Soviet partisans in the Dołhinowo commune (Ukraine) 
1952-1962, cards 240 
 
Soroko Michał (alias Łastowski Michał, Benedyktowicz Jan alias Załęski 
Kazimierz, Poleszuk Jan alias Laudwarowski Kazimierz, Usowicz 
Apolinary alias Załęski Jan, Żukowski jan alias Stadniczenko Józef (as a 
member of Sturmabteilung in Kołomyja and the County of of 
Stanisławów was serving at the gate of the ghetto, participated in the 
liquidation of the ghetto in 1943 and extermination of Jews), 1952-
1956, cards 87 + 139 + 227 
 

12 SWWR 67, 
68, 69 – 

continuation 
 
 
 
 
 
 

SWWR 38 
 
 
 
 

SWWR 8 
 
 

 
S WWR4 

 
 

SWWR 9 
 
 
 
 

SWWR 15 
 
 
 

SWWR 5 

Soroko Michał (alias Łastowski Michał, Benedyktowicz Jan alias Załęski 
Kazimierz, Poleszuk Jan alias Laudwarowski Kazimierz, Usowicz 
Apolinary alias Załęski Jan, Żukowski jan alias Stadniczenko Józef (as a 
member of Sturmabteilung in Kołomyja and the County of of 
Stanisławów was serving at the gate of the ghetto, participated in the 
liquidation of the ghetto in 1943 and extermination of Jews), 1952-
1956, cards 87 + 139 + 227 
 
Sudnicki Stefan (starting from June 1941 to July 1944, in Druja, the 
County of Bracław, participated in the round-ups for Jews as well as in 
the fights with partisans and Soviet soldiers) 1951-1964, cards 200 
 
Szałaj Edward (in 1941, in Kobyleńsk, the Count of Postawy, as an 
auxiliary police officer participated in the killing of Polish Jews and 
killed Chaim and Sztajngard, 1946-1951, cards 130 
 
Szołomicki Antoni (accused of denouncing seven Soviet soldiers to 
Germans, who shot then then), 1944-1951, cards 179 
 
Trybocki Władysław (during 1941-1944 in Druja, the County of 
Bracław, was killing and denouncing Poles and Jews, unlawfully used 
the someone else’s registration card, ordered Suchowicz to give his 
weapon away), 1950-1957, cards 133 
 
Tumanow Jerzy (as a deputy barrack foreman in KL Oranienburg, 
persecuted the prisoners during the occupation, beating them and 
taking their food away), 1951-1955, cards 260  
 
Wierzchowski Zygmunt and Kopka Wilhelm (contributed to the seizure 
and shooting of four Jewish women, participated in the round-ups for 
partisans in 1939-1945 in Rokitna and Klesowa, the County of Sarny, 
enlisted as Volksdeutch), 1948-1954, cards 241 
 

13 SWWR 5 
 
 
 

Wierzchowski Zygmunt and Kopka Wilhelm (contributed to the seizure 
and shooting of four Jewish women, participated in the round-ups for 
partisans in 1939-1945 in Rokitna and Klesowa, the County of Sarny, 
enlisted as Volksdeutch), 1948-1954, cards 241 
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SWWR 37 

 
Wojtowicz Stanisław (in winter 1942, in Wołkowysk Centralny, the 
County of Wołkowysk, denounced where the Jews were hiding; the 
Jews were arrested by gendarmes and then shot), 1952-1953, cards 
100.  
 

 


