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1. Grabowski Andrzej vel  Miecinski Tadeusz; byl konfidentem Gestapo na terenie 
Gdanska i Gdyni oraz dzialal na szkode czlonkow AK w Oliwie i Gdyni. 1946 - 49, k. 
144, WSO 135. 

2. Litke Wladyslaw Wilhelm; jako volksdeutsch znecal sie nad robotnikami w fabryce 
oraz walczyl w Powstaniu Warszawskim przeciw powstancom i bral udzial w 
podpalaniu Warszawy. Skazany na kare smierci. 1946, k. 149, WSO 136. 

3. Nowicki Jan; w 1943 w Warszawie wskazal policji niemieckiej ukrywajacych sie 
Zydow. Uniewinniony. 1946, k. 145, WSO 138. 

4. Miziarska Franciszka; w 1944 doniosla Niemcom o ukrywajacych sie Zydach. 
Uniewinniona. 1946, k. 174, WSO 140. 

5. Garncarek Jan; w 1942 byl konfidentem niemieckim i doniosl o tajnej drukarni. 
1946 - 65, k. 81, WSO 146. 

6. Solinski Mieczyslaw; w 1943 w Chrzanowie Malym wymuszal okup od Zydow. 
Uniewinniony. 1946 - 50, k. 104, WSO 147. 

7. Perlmutter Mieczyslaw; w latach 1942 - 43 wymuszal okup od Zydow. 1946, WSO 
181 . 

8. Makowelski Aleksy; czlonek niemieckiego wywiadu wojskowego, sledzil polski 
ruch oporu i wydal Niemcom warszawska komorke radiowa polskiej organizacji 
niepodleglosciowej. Uniewinniony. 1946 - 54. k. 252, WSO 189. 

9. Akta w sprawie karnej p-ko Michalowi Robertowi Wierzbickiemu, oskarzonemu z 
art. 2 dekretu z 31.08.44 r. (Denuncjacje do Gestapo w W-wie.) Uniewinniony. 
1946, poszyt, k. 212, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 195 

10. Piotrowski Kazimierz; w latach 1939 - 44 funkcjonariusz policji kryminalnej w 
Otwocku; doprowadzal na posterunek Zydow, bral udzial w likwidacji dzielnicy 
zydowskiej w Otwocku i oblawach na ludnosc polska. Uniewinniony. 1946 - 47, k. 
151, WSO 196. 

11. Lipinska Daria; denuncjacje do Gestapo w 1942 r. Skazana na KS, zamieniona w 
drugiej instancji na 12 lat wiezienia. 1946 - 48, k. 239, WSO 203. 

12. Wierusz - Wrotnowski Jan; w 1943 wydal Niemcom Zydow. Uniewinniony. 1946 - 
47, k. 121, WSO 205. 

13. Pedzinska Alfreda; w 1943 r. wymuszala okup od Zydow. Uniewinniona. 1946 - 47, 
k. 85, WSO 206. 

14. Dudek Helena Apolonia; w 1941 w Warszawie zadenuncjowala na Gestapo 
czlonkow polskiego ruchu oporu; w 1945 jako funkcjonariuszka obozu 
przejsciowego w W-wie znecala sie nad zatrzymanymi tam kobietami. 1946, k. 
182, WSO 210. 

15. Bochenski Edward; w latach 1942 - 44 kierownik gospodarczy obozu karno - 
administracyjnego w Zaciszu; dzialal na szkode osadzonych tam Polakow oraz bral 
udzial w lapankach ludnosci polskiej i oblawach na czlonkow AL. Uniewinniony. 
1946 - 56, k. 286, WSO 211. 

16. Engelbrecht Hugo; volksdeutsch; straznik kolejowy w Sochaczewie, znecal sie nad 
ludnoscia polska, w 1943 r. zastrzelil Wladyslawa Polakowskiego. 1946 - 47, k. 130, 
WSO 212. 
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17. Sztybe Gustaw; volksdeutsch, znecal sie nad ludnosci cywilna i zabil 2 osoby 
narodowosci zydowskiej. 1946 - 47, k. 76, WSO 215. 

18. Osmolski Stanislaw; w 1943 r. wymuszal okup od Zydow. Uniewinniony. 1946 - 47, 
k. 223, WSO 223. 

19. Heler Saul Natan; w 1943 r. zadenuncjowal Helene Neidowa, Zydowke. 
Uniewinniony. 1946 - 47, k. 178, WSO 224. 

20. Kowalik Jozef i Stefania, Magielska Stanislawa i Waclaw; w 1943 zadenuncjowali 
Zydow. Uniewinnieni. 1946, k. 265, WSO 230. 

21. Braczkiewicz Seweryn; w latach 1942 - 45 czlonek ochrony gubernatora Franka w 
Zyrardowie i Krakowie oraz czlonek SS. 1946 - 50, k. 59, WSO 231. 

22. Giermasinski Kazimierz; od r. 1943 w obozach Majdanek i Gross-Rosen zastepca 
Vorarbeitera, pozniej "Sztubawy" znecal sie nad wiezniami. Uniewinniony. 1946 - 
50, k. 175, WSO 233. 

23. Darkowicz Aleksy; w 1942 r. jako wiezien obozu w Bremie wieszal i rozstrzeliwal 
wiezniow. Uniewinniony. 1946 - 47, k. 34, WSO 235. 

24. Kaczmarek Wladyslaw; w sierpniu 1942 r. denuncjowal Zydow. 1946 - 49, k. 129, 
WSO 236. 

25. Michalek Jerzy; w r. 1943 w W-wie, udajac Niemca: 1) zadal lapowek od osob 
przewozacych rzeczy pod pretekstem, ze rzeczy te pochodza z getta; szantazowal 
denuncjacja 2) przemoca kradl kosztownosci Zydom uciekajacym  z getta 3) bral 
udzial w lapankach. Uniewinniony z zarzutow w pkt 2 i 3. 1946 - 66, WSO 236a. 

26. Wysocki Jan; w r. 1942 we wsi Lajskie jako policjant granatowy wydal Zydow 
Niemcom. Uniewinniony. 1946 - 49, k. 222, WSO 246. 

27. Kolakowska Helena; w 1942 r. zadenuncjowala Zydow; w okresie Powstania 
Warszawskiego wyglaszala pod adresem powstancow obrazliwe uwagi. 
Uniewinniona. 1946 - 47,  k. 115, WSO 247. 

28. Sowinski Kazimierz; w latach 1942 - 44 w Zyrardowie i Minsku Maz. jako zastepca 
szefa niemieckiej policji kryminalnej znecal sie, mordowal i torturowal Polakow i 
Zydow. Skazany na KS. 1946 - 57, k. 267, WSO 260. 

29. Andrysiak Stanislawa; denuncjacje Zydow w r. 1943 w Otwocku. 1946 - 54, k. 254, 
WSO 261. 

30. Morawski Edward; szantazowanie Zydow i denuncjowanie ich w Warszawie w r. 
1943. 1946 - 48, k. 141, WSO 263. 

31. Zolnowski Aleksander; w r. 1943 w Lazienkach jako nadzorca grupy pracujacych 
tam Zydow dzialal na ich szkode zbyt brutalnie przynaglajac ich do pracy. 
Uniewinniony. 1946 - 47, k. 61, WSO 273. 

32. Kowalska Czeslawa; w 1943 r. doniosla Niemcom na Zydowke. 1946 - 51, k. 132, 
WSO 277. 

33. Chmielewicz Irena Jadwiga; w okresie okupacji pracowala jako sekretarka IV Wydz. 
Gestapo. Skazana na KS, potem w drodze laski na dozywocie, skrocone moca 
amnestii do lat 12. 1946 - 58, WSO 285 a. 

34. Schall Emil; czlonek rezerwy policji niemieckiej, dzialal na szkode ludnosci polskiej; 
od 6.08.1944 do 17.09.1944 bral udzial w walkach z powstancami. Uniewinniony. 
1946 - 48, k. 78, WSO 304. 
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35. Mitas Boleslaw; w 1944 we Wlochach pod Warszawa wspolpracowal z wladzami 
likwidujacymi polskie oddzialy partyzanckie. Denuncjowal niepracujacych 
Polakow. 1947, k. 99, WSO 318. 

36. Akta w sprawie karnej p-ko Janowi Szal, oskarzonemu z art. 2 dekretu z 31.08.44 r. 
(w 1942 r. w W-wie wymusil od Tadeusza Kondrata 15 dolarow w zlocie i zloty 
zegarek pod grozba oddania go w rece wladz niemieckich.) 1947-54, poszyt, k. 
143, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 324 

37. Wieremiejczyk Aleksander; w 1944 w Oswiecimiu znecal sie nad dziecmi polskimi i 
zydowskimi, zima oblewal Zydow woda. 1947 - 48, k. 67, WSO 325. 

38. Fijewski Stefan; czlonek PPR i AL, wydal Niemcom w marcu 1944 w Minsku Maz. 
czlonkow tych organizacji, bral udzial w ich aresztowaniu; pelnil sluzbe zandarma 
w Minsku Maz. i Sokolowie biorac czynny udzial w lapankach. Skazany na KS, 
prawem laski zamieniona na 15 lat wiezienia. 1947, WSO 332. 

39. Itterman Oswald Aleksy; w 1940  deklaracja przynaleznosci do narodu 
niemieckiego; jako czlonek SA bral udzial w lapankach; jako zolnierz Wehrmachtu 
spowodowal aresztowanie i rozstrzelanie robotnika Kubiaka. 1947, k. 97, WSO 
410. 

40. Maluch Grzegorz; latem 1943 we wsi Nowe Mostki gm. Chodakow wydal 
zandarmerii niemieckiej 4 Zydow. 1947 - 53, k. 96, WSO 412. 

41. Akta w sprawie karnej p-ko Ottonowi Abrolat, oskarzonemu z art. 1 dekretu z 
28.06.46 r oraz art. 2 dekretu z 31.08.44 r. (w pazdzierniku 1942 r. w W-wie zglosil 
swoja przynaleznosc do narodowosci niemieckiej, a w latach 1940-44 wymuszal od 
ludnosci swiadczenia w naturze i pieniadze.) 1947-53, poszyt, k.?, maszynopis, 
rkps, stan dobry. WSO 459 

42. Lechowski Wladyslaw; w styczniu 1945 w Lowiczu wskazal Gestapo Marie 
Kemborska i Eugeniusza Konopackiego jako dzialaczy komunistycznych. 1947 - 
65,WSO 460. 

43. Akta w sprawie karnej p-ko Kazimierzowi Soltyskiemu, oskarzonemu z art. 1 par. 1 
lit. b i art. 2 dekretu z 31.08.44 r. (I. W 1943 r. w W-wie spowodowal aresztowanie 
przez gestapo Michala Orskiego, oskarzajac go o nielegalne przechowywanie broni 
i niearyjskie pochodzenie. II. Usilowal wyludzic od meza A. Orzegowskiej okup 
pieniezny, grozac wydaniem go w rece gestapo). Uniewinniony. 1947-48, poszyt, 
k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 468 

 
44. Soltyski Kazimierz; w 1943 r. w W-wie spowodowal aresztowanie Michala 

Orskiego na podstawie oskarzenia o posiadanie broni i niearyjskie pochodzenie; 
usilowal wyludzic od meza A. Orzegowskiej okup. Uniewinniony. 1947 - 51, WSO 
469. 

45. Warman Boleslaw Ryszard; w latach 1943 - 44 jako konfident policji kryminalnej 
powodowal wymuszanie przez Niemcow okupu od Zydow; spowodowal smierc 
Zyda, Marcina Jeruchima. Uniewinniony. 1947 - 53, WSO 476. 

46. Zeman Stanislaw; w okresie okupacji we wsi Baniocha gm. Katy pow. Grojec bral 
udzial w przesladowaniu ludnosci zydowskiej i podziemnego ruchu oporu; 
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zastrzelil Abrama Sztajna, zadenuncjowal szereg osob, nalezal do SA. Skazany na 
KS. 1947 - 48, WSO 478. 

47. Kokosinska Barbara; w czerwcu 1941 r. w W-wie wskazala Gestapo Jozefa Ulana 
pseud. Stanislaw, co spowodowalo jego aresztowanie. 1947 - 51, WSO 479. 

48. Dmochowska Halina; wydala Niemcom Zydow w 1943 r. Uniewinniona. 1947 - 49, 
WSO 488. 

49. Gojcherman Julian; od jesieni 1940 r. do lipca 1942 funkcjonariusz Urzedu do 
Walki z Lichwa  i Spekulacja w warszawskim getcie - dzialal na szkode ludnosci 
zydowskiej; jako werkschutz w fabryce Schultza bil ludnosc zydowska. 
Uniewinniony. 1947 - 57, WSO 494. 

50. Nudel vel Niedzwiecki Marian; w listopadzie 1942 r. wymusil na Annie Kielskiej 
okup pod grozba przesladowania jej jako Zydowki. 1947 - 50, WSO 527. 

51. Chojnacki Walenty; od pazdziernika 1942 r. do stycznia 1945 r. jako plutonowy 
policji granatowej w Okuniewie bral udzial w rozstrzeliwaniu Zydow i rekwirowal 
od ludnosci artykuly zywnosciowe. Skazany na KS, zamieniona przez prezydenta 
na dozywocie. 1947 - 60, WSO 582. 

52. Jahn - Janowski Jozef; we wrzesniu 1939 r. strzelal do Polakow uciekajacych przed 
Niemcami, zglosil przynaleznosc do narodu niemieckiego, przyczynil sie do 
aresztowania szeregu osob w Zyrardowie, przez caly okres okupacji bral udzial w 
lapankach. 1947 - 55, WSO 597. 

53. Akta w sprawie karnej p-ko Kazimierze Rybackiej, oskarzonej z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (w latach 1941-43 w W-wie wyludzila pieniadze od rodzin osob 
aresztowanych przez Niemcow) Uniewinniona. 1947, poszyt, k.?, maszynopis, 
rkps, stan dobry. WSO 663. 

54. Cisinski Wladyslaw; w latach 1941 - 42 w Olyce pow. luckiego jako milicjant 
ukrainski bral udzial w spedzaniu Zydow do getta. 1947 - 61, WSO 664. 

55. Domzalski Stanislaw; w listopadzie 1941 r. w Radosci sprowadzil Niemcow do 
mieszkania dwoch Zydowek i zabral znajdujace sie tam kosztownosci i pieniadze. 
Uniewinniony. 1947, WSO 718. 

56. Falkowski Jozef; od konca 1942 do konca 1943 r. konfident Gestapo w Grodnie i 
Warszawie, wydal Niemcom szereg osob pochodzenia niearyjskiego i 
poszukiwanych ze wzgledow politycznych. 1947 - 57, WSO 735. 

57. Akta w sprawie karnej p-ko Franciszkowi Koniecznemu i Gertrudzie Wisniewskiej, 
oskarzonym z art. 3 dekretu z 31.08.44 r. (w koncu 1939 r. w W-wie wyludzili 
pieniadze od J. Opalinskiej obiecujac zwolnienie jej aresztowanego meza). 
Uniewinnieni. 1947-49, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 736 

 
 
58. Szydlowski Jozef; volksdeutsch, w latach 1940 - 44 w Milosnie jako konduktor 

znecal sie nad ludnoscia zydowska i polska, rekwirowal towary. 1947 - 55, WSO 
817. 

59. Klimkowska Helena; w r. 1940 w Piastowie oskarzyla przed wladzami niemieckimi 
czterech uczestnikow kampanii 1939 r. o dzialalnosc konspiracyjna. 1947 - 49, 
WSO 826. 
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60. Akta w sprawie karnej p-ko Henrykowi Wojtowiczowi, oskarzonemu z art. 2 
dekretu z 31.08.44 r. (wymuszanie okupu pienieznego w kwietniu 1942 r. w W-
wie). 1947-66, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 833 

61. Bartel Anna; 1) w dniu 22.02.1940 w Warszawie wymusila od Reginy Marynower i 
Gitli Wilner uniewaznienie aktu sprzedazy osady "Franusinek" w Chylicach 2) 
26.03.1941 r. zmusila Jerzego Marynowera i Mowsze Wolnera do zrzeczenia sie 
praw wierzycieli hipotecznych na sume 10 tys. zl. Z zarzutow oskarzenia 
uniewinniona. 1947 - 48, WSO 859. 

62. Akta w sprawie karnej p-ko Stefanowi Stanislawskiemu, oskarzonemu z art. 2 i 3 
dekretu z 31.08.44 r. (brak opisu czynu przestepczego). 1947-51, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 862 

63. Chacinski Wladyslaw, Peranowski Adam; w 1942 r. w Grabiu Nowym w pow. 
Radzymin zamkneli w piwnicy Zyda nieustalonego nazwiska grozac wydaniem go 
Niemcom. Z zarzutu oskarzenia uniewinnieni. 1947 - 52, WSO 900. 

64. Stelmaszczyk Jerzy; w latach 1942 - 44 na terenie woj. warszawskiego wydal policji 
niemieckiej oddzial partyzantow kwaterujacy w lasach Chojnowskich i wskazal 
Gestapo czlonkow polskiej tajnej org. niepodleglosciowej. W listopadzie 1944 r. w 
Piasecznie sluzyl w "Sluzbie Pomocniczej" przy oddzialach SS. Uniewinniony. 1947 
- 49, WSO 903. 

65. Jamiolkowska - Kubicka Hanna; w listopadzie 1940 r. w Warszawie wymusila od J. 
Dabrowskiej wydzierzawienie sobie skladu aptecznego grozac ujawnieniem 
niearyjskiego pochodzenia wlascicielki. Rok pozniej wymusila na J. Dabrowskiej 
odstapienie skladu na wlasnosc. 1947 - 53, WSO 905. 

66. Gatner Stanislaw; w latach 1940 - 41 w Warszawie jako poborca podatkowy na 
terenie getta wymuszal swiadczenia od Zydow. Uniewinniony. 1947 - 48, WSO 
906. 

67. Dziewicki Czeslaw; w latach 1940 - 1941 w Piekielku w pow. sochaczewskim 
ochotniczo zglosil sie do pracy jako straznik w obozie i przesladowal tam jego 
zydowskich wiezniow. 1947 - 50, WSO 961. 

68. Milke Henryk; volksdeutsch, straznik w fabryce "Avia" w W-wie, dzialal na szkode 
zatrudnionych tam robotnikow; tamze donoszac o postrzeleniu go w reke przez 
Polakow spowodowal niemiecka akcje odwetowa w wyniku ktorej rozstrzelano 10 
Polakow. 1947 - 55, WSO 965. 

69. Uchanski Jozef; w czasie okupacji konfident sluzby bezpieczenstwa SD; wskazal 
Niemcom szereg osob nalezacych do konspiracji powodujac ich aresztowania i 
smierc. Skazany na dozywocie, na mocy amnestii wyrok skrocono do lat 12. 1947 - 
56, WSO 976. 

70. Siwkowska Aleksandra; w r. 1944 wskazala Gestapo Stefana i Czeslawa Grabskich 
oraz Stefana Szymanskiego jako czlonkow AK, uczestnikow powstania 
warszawskiego, wskutek czego zostali oni rozstrzelani. Z zarzutow oskarzenia 
uniewinniona. 1947 - 48, WSO 1096. 

71. Makowska Zofia; w r. 1944, w okresie trwajacego na Pradze powstania 
wskazywala Niemcom mieszkania, w ktorych znajdowali sie poszukiwani przez 
nich mezczyzni. Uniewinniona. 1947, WSO 1110. 
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72. Schlag Adolf; w okresie okupacji w Tulowie w pow. sochaczewskim czlonek 
niemieckiej milicji Selbstschutz; wskazywal Polakow, bral udzial w ich 
aresztowaniach i zabojstwach, znecal sie nad zatrzymanymi, dokonywal rekwizycji 
towarow. Skazany na KS. 1947 - 49, WSO 1120.  

73. Kasztelan Edward; policjant granatowy, we wsi Malszyce k. Lowicza konwojowal 
polskich wiezniow i postrzelil jednego z nich podczas proby ucieczki. 
Uniewinniony. 1947, WSO 1123.  

74. Bratkowska Henryka; byla "kapo" w obozie Bergen - Belsen w marcu 1945, 
maltretowala przebywajace tam wiezniarki. Uniewinniona. 1947 - 48, WSO 1151.  

75. Kreter Fryderyk; 1) volksdeutsch 2) w okresie okupacji wojt gminy Szymanow; 
wysylal bezwzglednie ludzi na roboty do Niemiec, wyznaczal gospodarzom 
nadmierne swiadczenia w zakresie dostaw zwierzat i zboza 3) wskazal Niemcom 
kilku konspiratorow 4) w r. 1941 osobiscie zatrzymal 3 zbieglych jencow 
radzieckich i oddal ich Niemcom, ktorzy ich rozstrzelali. Uniewinniony z 
przestepstw wymienionych w pkt. 2,3,4. 1947 - 49, WSO 1213.   

76. Saferna Wladyslaw; funkcjonariusz Arbeitsamtu w Grodzisku Maz., znecal sie  i 
bral udzial w lapankach ludnosci polskiej, bral udzial w zastrzeleniu dwoch 
Zydowek o nieustalonych nazwiskach. 1947 - 58, WSO 1233. 

77. Akta w sprawie karnej p-ko Janowi Kozerze, oskarzonemu z art. 2 i 3 dekretu z 
31.08.44 r. (I. w r. 1941 w Berlinie bedac obywatelem polskim zglosil swoja 
przynaleznosc do narodowosci niemieckiej. II. w r. 1942 na terenie powiatu 
warszawskiego donosil Gestapo oraz Arbeitsamtowi, ze Roman Bandurski jest 
zbiegiem z niewoli niemieckiej. III. w maju 1943 r. w Skoroszach pow. w-wski, 
usilowal wymusic okup od Franciszka Jesionowskiego, podajac sie za agenta 
zandarmerii niemieckiej i grozac doniesieniem wladzom o posiadaniu przez 
Jesionowskiego aparatu radiowego i broni). 1947-51, poszyt, k.?, maszynopis, 
rkps, stan dobry. WSO 1239 

78. Lis Irena; w latach 1940 - 44 konfidentka IV Wydz. Gestapo, ps. "Wanda", dzialala 
na szkode polskich organizacji konspiracyjnych. Oskarzyla Marie i Boleslawa 
Malickiego o wystawianie falszywych dokumentow i kolportaz tajnej prasy, 
wskutek czego oboje zostali rozstrzelani. Wydala drukarnie "Szaniec" przy ul. 
Dlugiej 36/38, przy likwidacji ktorej zginelo 5 osob, zas innych 100 zostalo 
aresztowanych i wywiezionych do obozow. Wskazala Gestapo 100 osob 
poslugujacych sie ze wzgledow politycznych lub rasowych falszywymi 
dokumentami, powodujac ich aresztowania. Oskarzyla Alojzego Malika, 
Luszczynskiego i dwoch   nieznanych z nazwiska kolegow o organizacje napadu 
rabunkowego, ktory sama zainicjowala, wskutek czego oskarzeni zostali 
wywiezieni do obozow. Skazana na KS. 1947 - 58, WSO 1240.  

 
79. Akta w sprawie karnej p-ko Genowefie Burdykowskiej, oskarzonej z art. 1 par. 2 i 

art. 2 dekretu z 31.08.44 r. (I. w grudniu 1943 r. we wsi Grabina wskazala 
zandarmerii ukrywajaca sie rodzine zydowska. II. w latach 1940-44 denuncjowala 
osoby posiadajace niekolczykowane bydlo i trudniace sie potajemnym ubojem). 
1947-59, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 1254. 
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80. Blaszczyk Franciszek; pomoc agentom Gestapo w wymuszaniu pieniedzy i bizuterii 
od rodziny zydowskiej w maju 1942 r. w W-wie. 1947 - 61, WSO 1302.  

81. Brenek Felicja; w 1944 r. w Rembertowie zadenuncjowala osoby ukrywajace bron, 
co spowodowalo ich rozstrzelanie. 1947 - 55, WSO 1333. 

82. Stróska Wladyslaw; wydanie w 1942 r. w Bednarach k. Lowicza 10 Polakow za 
posiadanie broni i nalezenie do organizacji konspiracyjnej. Denuncjacja C. 
Modzelewskiego o ukrywanie jenca rosyjskiego. 1947, WSO 1344. 

83. Andrzejewski Bronislaw; konfident Gestapo, w latach 1942 - 44 wskazal policji 
niemieckiej czlonkow organizacji podziemnej, poszukiwanych za ich przekonania 
komunistyczne. 1947 - 52, WSO 1346. 

84. Barbachen Zbigniew; volksdeutsch, w latach 1940 - 43 w Minsku Maz. udzial w 
"Sonderdienst", mordowal Zydow, takze przy likwidacji obozu pracy; dzialal na 
szkode ludnosci polskiej. 1947 - 49, WSO 1366. 

85. Lewandowska Maria; od r. 1944 volksdeutscherin; w r. 1941 oskarzyla S. Konika o 
kolportaz nielegalnej prasy, co spowodowalo wyslanie go do Oswiecimia. 1947 - 
51, WSO 1373. 

86. Stalska Wanda; w latach 1942 - 44 w sluzbie wieziennej na Pawiaku; dzialala na 
szkode osadzonych tam wiezniarek, spychala za schodow nogami prowadzone na 
smierc Zydowki. 1947 - 57, WSO 1415. 

87. Piekarski Rajmund; w r. 1943 w Grodzisku Mazowieckim wskazal Niemcom 
miejsce pobytu Zydowki Szumacherowny. Uniewinniony. 1947, WSO 1452. 

88. Bedynski Leszek; od 10.1942 do 03.1943 r. w Warce jako pracownik niemieckiego 
Urzedu Pracy przyczynil sie do wywiezienia na roboty do Niemiec mieszkancow 
Warki i okolic. Uniewinniony. 1947, WSO 1489. 

89. £êgowska Aniela; w 1944 r. wydala dwie osoby pracujace w ruchu oporu, co 
spowodowalo ich wywozke do Oswiecimia. Uniewinniona. 1947 - 48, WSO 1494. 

90. Wozniak Franciszek; w marcu 1944 w Wyszkowie powiadomil Niemcow o 
utrzymywaniu przez mieszkancow wsi kontaktow z partyzantami, co 
spowodowalo rozstrzelanie 8 osob i spalenie kilku gospodarstw. Sporzadzal listy 
robotnikow do wywiezienia do Niemiec za opieszalosc w pracy. Uniewinniony. 
1947 - 48, WSO 1529.  

91. Glubs Agnieszka; volksdeutscherin; oskarzyla W. Mirtka o posiadanie broni, zas J. 
Mietka o wydanie partyzantom krowy, co spowodowalo aresztowanie tego 
ostatniego i rozstrzelanie jego dwojga dzieci. Sprzedawala w W-wie towary 
wymuszone po cenach urzedowych. Uniewinniona. 1947 - 57, WSO 1550. 

92. Bajer Karol, Gross Oskar; od konca 1942 r. do lipca 1944 jako wspolwlasciciele 
spolki "Bagrona" dzialali na szkode swego wspolnika K. Matlera, pobawiajac go 
naleznych dochodow i grozac ujawnieniem jego niearyjskiego pochodzenia. 
Uniewinnieni. 1947 - 48, WSO 1575. 

93. Porst - Kowalska Emilia; wspolpracowniczka zandarmerii i Gestapo spowodowala 
zastrzelenie plk. Tadeusza Matkowskiego i aresztowanie kilku osob; takze 
wymuszala swiadczenia pieniezne i rzeczowe od Polakow. 1947 - 56, WSO 1579. 

94. Okraska Jozef; w lipcu 1943 w Kiernozi doniosl na partyzantow, wskutek czego 
trzech zostalo zabitych; przyczynil sie do rozstrzelania rodziny komendanta 
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kwaterujacego oddzialu Jozefa Ufy, poniewaz podal Niemcom jego nazwisko. Z 
zarzutow oskarzenia uniewinniony. 1947 - 49, WSO 1581. 

95. Ristow Mieczyslaw; volksdeutsch; od 12.1940 do 05.1945 r. w Hilfspolizei i 
Schutzpolizei w Krakowie, Lwowie, Tarnopolu, Czechach, Norwegii, Niemczech i 
Wloszech. 1947 - 58, WSO 1599. 

96. Puzyr Maria; w latach 1940 - 44 doniosla na dwoch mezczyzn mieszkajacych jako 
sublokatorzy u J. Gawronskiej, co spowodowalo ich aresztowanie i wywiezienie; 
doniosla o posiadaniu broni przez S. Wniska, co spowodowalo rewizje w jego 
mieszkaniu. 1947 - 48, WSO 1635. 

97. Piechocki Feliks; w latach 1940 - 41 jako konfident Gestapo wskazal ok. 24 
pracownikow fabryki "Drucianka" jako konspiratorow, co spowodowalo ich 
wywozke do obozow koncentracyjnych. Skazany na KS. 1947 - 52, WSO 1640. 

98. Zaczek Jan; w latach 1940 - 43 vorarbeiter i unterkapo; wzial udzial w zabojstwie 
wieznia H. Poliglo i maltretowal wiezniow. 1947 - 66, WSO 1662a. 

99. Lehman - Buch Luiza, Matiki Barbara, John Herta, Felzer Maria; w okresie wojny w 
sztafetach ochronnych SS, takze w obozie w Ravensbrueck; Luiza Lehman - Buch 
do r. 1944 kierowala Blokiem Karnym obozu w Ravensbrueck - maltretowala 
wiezniarki i mordujac je. Luiza Lehman - Buch skazana na KS, Barbara Matiki 
uniewinniona. 1947 - 50, WSO 1666. 

100. Galazka Zofia; w r. 1942 w Grodzisku Maz. oskarzyla o posiadanie broni dwie 
osoby, z ktorych jedna stracono w Oswiecimiu, zas druga musiala sie ukrywac. 
1947 - 53, WSO 1669.  

101. Zajac Helena; latem 1943 r. zabrala Zydowce nieustalonego nazwiska palto i 
garderobe osobista; wskazala miejsce pobytu tej samej kobiety i jej brata. 1947 - 
52, WSO 1703.  

102. Akta w sprawie karnej p-ko Leonowi Marciniakowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (w latach 1940-41 w W-wie jako kapral policji polskiej: I. wymusil od M. 
Kadej pieniadze, grozac denuncjacja jej syna za czytanie nielegalnej prasy. II. 
zabral dwom osobom o nieustalonych nazwiskach przewozony przez getto cukier, 
rozac wywiezieniem do obozu). 1947-48, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. 
WSO 1712 

103. Ludwin Tadeusz; w czerwcu 1940  r. w Lubnie doniosl na J. Sobieckiego i J. Kurka, 
oskarzajac ich o posiadanie broni i przynaleznosc do partii komunistycznej. 1947 - 
50, WSO 1713. 

104. Paderewski Kazimierz; 6.6.1944 r. naklonil Jerzego Niedzwiedzkiego do wydania 
ukrywajacych sie ze wzgledow narodowosciowych Aleksandra Borowskiego i 
Aleksandra Chmielewskiego, ktorych wywieziono do obozow. Sprawa umorzona z 
powodu smierci oskarzonego. 1947, WSO 1728. 

 
105. Akta w sprawie karnej p-ko Jozefowi Kozlowskiemu, oskarzonemu z art. 3 dekretu 

z 31.08.44 r. (wymusil w r. 1942 pieniadze od S. Bronicza). 1947-64, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 1743 

106. Rynas Wilhelm; udzial w oddzialach szturmowych SA w okresie 1939 - 44 w 
Jablonnie; jako burmistrz Jablonny, Legionowa i Nieporetu znecal sie nad 
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ludnoscia; wskazal Niemcom Fanskiego, rozstrzelanego nastepnie w Palmirach. 
1947 - 54, WSO 1764. 

107. Nieradek Jan; w 1943 r. w Jadowie doprowadzil do wiezienia Zyda Elmana z corka; 
jako poborca w gminie Jadow w latach 1940 - 44 odbieral osobom handlujacym 
produkty zywnosciowe. 1947 - 48, WSO 1777. 

108. Zarzycki Jerzy; w r. 1943 dzialal w W-wie na szkode osob przesladowanych ze 
wzgledow rasowych. Z zarzutow oskarzenia uniewinniony. 1947 - 49, WSO 1795. 

109. Kowalski Franciszek Jozef, Bednarek Kazimiera; w r. 1944 w W-wie donos na S. 
Bednarka i W. Lanczewska o przynaleznosc do tajnej organizacji, wskutek czego 
oskarzonych rozstrzelano. W latach 1942 - 44 jako wspolpracownicy Kripo i 
Gestapo byli czlonkami tajnych organizacji, denuncjujac ich czlonkow, wymuszajac 
okupy, podrzucajac bron, ulotki i gazetki. Uniewinnieni. 1947 - 52, WSO 1822. 

110. Michalscy Wladyslaw i Irena; w r. 1943 w W-wie doniesli na troje ukrywajacych sie 
Zydow, ktorych aresztowano. Uniewinnieni. 1947 - 48, WSO 1833. 

111. Wasiewicz vel Kalinowski Jan; w r. 1942 w Zoludku pow. Szczuczyn policjant 
granatowy; bral udzial w zabojstwach Zydow, zatrzymujac ukrywajacych sie i 
rozstrzeliwujac ich na ulicy. 1947 - 53, WSO 1855. 

112. Bakus Ludwik; 1) volksdeutsch 2) udzial w SA w latach 1940 - 45 3) udzial w 
zabojstwach Polakow i Zydow oraz w biciu i rekwirowaniu zywnosci 4) udzial w 
org. "Sonderdienst" od r. 1943. Uniewinniony z zarzutow przedstawionych w 
punktach 2 i 4. 1947 - 52, WSO 1942. 

113. Wlodarczyk Witalis; w czerwcu 1944 r. wskazal Niemcom M. Wienerowicza i M. 
Osko jako konspiratorow i przechowujacych bron. 1947 - 55, WSO 1994. 

114. Grieger Anna; 1) w 1942 r. doniosla o rzekomym zydowskim pochodzeniu B. 
Schmidtowej 2) Przywlaszczyla sobie meble i ruchomosci stanowiace wlasnosc B. 
Schmidtowej 3) zglosila przynaleznosc do nardou niemieckiego. Uniewinniona z 3 
pkt. oskarzenia. 1947 - 58, WSO 2009. 

115. Pietrzak Szczepan, Rzadkiewicz Waclaw; w r. 1942 we wsi Wilga pow. Garwolin 
jako nadzorcy w obozie pracy znecali sie nad robotnikami zydowskimi. 1947 - 50, 
WSO 2016. 

116. Kolodziejska Jadwiga; w r. 1943 oskarzyla W. Piechowska o przechowywanie 
Zydow i wolny handel oraz sklonila zandarmow do zabrania W. Piechowskiej 
bielizny, ubrania i bizuterii. Uniewinniona. 1947 - 52, WSO 2034. 

117. Ciesielska Stanislawa; w latach 1942 - 45 dzialala na szkode osob przesladowanych 
ze wzgledow rasowych i politycznych. Doniosla Gestapo, ze wlasciciel domu, w 
ktorym mieszkala, jest Zydem i posiada aparat radiowy oraz, ze jej maz nalezy do 
organizacji podziemnej. Uniewinniona. 1947 - 48, WSO 2051. 

118. Akta w sprawie karnej p-ko Waclawowi Dudzie i Bohdanowi Grabianskiemu, 
oskarzonym z art. 3 dekretu z 31.08.44 r. (wymuszanie w 1944 r. pieniedzy od L. 
Maciejewiczow pod grozba aresztowania.) Uniewinnieni. 1947-48, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 2080 

119. Maniewski Jan; od kwietnia 1941 do stycznia 1945 w Oswiecimiu jako zastepca 
blokowego  oraz kapo wzial udzial w kilku zabojstwach oraz zabil dwoch wiezniow. 
Znecal sie nad wiezniami. Od 1942 r. volksdeutsch. 1947 - 52, WSO 2102. 
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120. Pajonk Roman i Waleria; volksdeutsche; Waleria Pajonk w latach 1940 - 44 w 
Ursusie oskarzyla dwie osoby o niearyjskie pochodzenie, co spowodowalo 
aresztowanie jednej i ukrycie sie drugiej z tych osob. Szantazowala tez 
mieszkancow Ursusa grozba doniesienia na Gestapo i wymuszala w ten sposob 
swiadczenia. 1947 - 51, WSO 2169. 

121. Krzysztofik Irena; konfidentka Gestapo; denuncjowala czlonkow polskiego ruchu 
oporu. 1947 - 49, WSO 2183.  

122. Obrebska Rozalia; w r. 1942 w W-wie wskazala miejsce pobytu zydowskiej rodziny 
Wloskich, od ktorej to rodziny wymuszala swiadczenia. Uniewinniona. 1947 - 48, 
WSO 2194. 

123. Krolewicz Bernard, Lebonek Jan, Banaszek Zygmunt; pobili w r. 1943 w W-wie 
Zyda o nieustalonym nazwisku. Uniewinnieni. 1947 - 48, WSO 2206. 

124. Strzalkowski Adolf; w lutym 1943 r. w W-wie wskazal miejsce pobytu Zydow J. 
Jaszczyn i D. Krumholc. Uniewinniony. 1947 - 48, WSO 2212. 

125.  Akta w sprawie karnej p-ko Reginie Gozdziewskiej, oskarzonemu z art. 3 dekretu 
z 31.08.44 r. (wymuszenie w 1942 r. w W-wie pieniedzy pod grozba wywolania 
przesladowan przez Niemcow). Uniewinniona. 1947-49, poszyt, k.?, maszynopis, 
rkps, stan dobry. WSO 2266 

126. Akta w sprawie karnej p-ko Reginie Gozdziewskiej, oskarzonemu z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (wymuszenie w 1942 r. w W-wie pieniedzy pod grozba wywolania 
przesladowan przez Niemcow). Uniewinniona. 1947-49, poszyt, k.?, maszynopis, 
rkps, stan dobry. WSO 2266 

127. Lesniak Zygmunt; w czasie okupacji wydal wladzom wieksza ilosc mezczyzn 
poszukiwanych ze wzgledow politycznych i rasowych. 1947 - 57, WSO 2280. 

128. Blacha Mieczyslaw; w czasie okupacji w Wolominie doniosl o przynaleznosci do 
organizacji podziemnej i posiadaniu broni przez trzech Polakow. Uniewinniony. 
1947 - 48, WSO 2350. 

129. Stychlerz Jan; w r. 1943 we wsi Paprotnia gm. Szymanow doniosl o udziale Jozefa 
Wasiaka, Z. Pietrzaka i J. Brzywczego w polskim ruchu oporu. Uniewinniony. 1947 - 
53, WSO 2354.  

130. Bialek Jozef, Karbownik Jan; sledzenie ukrywajacego sie w latach 1942 - 43 w 
gorach Klebowskich Abrama Sztarkiera; w latach 1942 - 43 Jozef Bialek 
spowodowal rozstrzelanie 8 Zydow zbieglych z transportu wskazujac ich 
zandarmom oraz wskazal bunkier w ktorym ukrywala sie rodzina Lipczynskich, 
wskutek czego zostali oni zabici. Uniewinnieni. 1947 - 48, WSO 2416. 

131. Borkowska Janina; w latach 1942-44 konfidentka Gestapo w referacie prasy zagr. 
w Biurze Informacji Politycznych przy Delegaturze Rzadu.  Przekazywala Gestapo 
wiadomosci dotyczace polskiego ruchu oporu i jego czlonkow. 1947 - 54, WSO 
2421. 

132. Binder Otton; volksdeutsch; w latach 1940 - 44 oddal w rece zandarmow dwoch 
Zydow o nieustalonych nazwiskach; bral udzial w lapankach na ludnosc polska 
oraz rekwirowal na stacji w Szymanowie przewozona zywnosc. 1947 - 57, WSO 
2436. 
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133. Giebultowski Kazimierz; zmuszenie Leokadii Jamnickiej do stosunku seksualnego 
pod grozba wydania jej Niemcom jako osoby o niearyjskim pochodzeniu. 1947 - 
62, WSO 2455. 

134. Akta w sprawie karnej p-ko Jerzemu Obaczowi, oskarzonemu z art. 2 i 3 dekretu z 
31.08.44 r. (I. w latah 1940-43 na terenie Legionowa i Jablonny, jako urzednik 
Arbeitsamtu w Legionowie dzialal na szkode polskiej ludnosci cywilnej przez 
branie udzialu w zabieraniu z mieszkan osob o nieustalonych nazwiskach na 
roboty przymusowe do Rzeszy. II. wyludzal pieniadze od osob o nieustalonych 
nazwiskach pod pozorem zwolnienia ich od wyjazdu na roboty przymusowe. III. 
wymusil od restauratora P. Zegarlickiego napoje i konsumpcje ponizej ceny kosztu, 
stwarzajac pozory przynaleznosci do narodowosci niemieckiej). Uniewinniony. 
1947-48, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 2464 

135. Zakolski Mieczyslaw; w r. 1939 zabral dwom Zydowkom bizuterie o nieustalonej 
wartosci. 1947 - 49, WSO 2465. 

136. Gajger Stanislaw Antoni; w r. 1943 w Otwocku wskazal kryjowke ukrywajacego sie 
Zyda Sz. Borucha Zylberberga, ktorego zastrzelono. Uniewinniony. 1947 - 50, WSO 
2504. 

137. Cybulski Jan; w latach 1943 - 44 konfident zandarmerii niemieckiej; doniosl o 
ukrywajacych sie we wsi Zamosc partyzantach, bral udzial w akcji, wskutek ktorej 
wies spalono a kilkunastu mieszkancow zastrzelono. Doniosl o ukrywaniu broni 
przez swego kuzyna Stanislawa Cybulskiego, ktorego wraz z zona i trojgiem dzieci 
zamordowano. Doniosl, ze T - S. Galecki i L. Polec sa czlonkami ruchu oporu, 
wskutek czego L. Polec zostal zabity. Doniosl o ukrywaniu sie partyzantow u K. 
Chadzynskiego i K. Stankowskiego - K. Chadzynskiego uwieziono, K. Stankowskiego 
zastrzelono. Wskazal miejsce ukrycia  partyzantow w Kampinosie, wskutek czego 
zastrzelono dwoje z nich, Bogdanskiego i Wieczorkowne. Skazany na KS. 1947 - 51, 
WSO 2514. 

138. Hentschel Rudolf; w latach 1939 - 1941 w obozie w Dachau jako lagerkapo 
maltretowal wiezniow i spowodowal smierc kilku Polakow. Skazany na KS. 1947 - 
49, WSO 2517. 

139. Marcinkowski Stefan; w okresie 03.1941 - 06.1947 [sic!] bral udzial w Gestapo. 
Wskazywal czlonkow ruchu oporu. Uniewinniony. 1947 - 48, WSO 2522.  

140. Szarzynski Franciszek; volksdeutsch; straznik obozu w Pultusku; zabil uciekajacego 
wieznia. 1947, WSO 2525. 

141. Chomin Marian i Zofia; w latach 1942 - 43 we Lwowie prowadzili dzialnosc przeciw 
ludnosci polskiej i zydowskiej. 1947 - 50, WSO 2533. 

142. Bergemann Jan; w latach 1942 - 45 w Gestapo; bral udzial w aresztowaniach 
Polakow i Zydow, w rewizjach i oblawach na partyzantow. 1948 - 61, WSO 2552. 

143. Galazka Antoni; policjant granatowy w Minsku Mazowieckim w czasie wojny, bral 
udzial w aresztowaniach osob politycznie podejrzanych, eskortowal Zydow 
wysylanych do obozow smierci oraz rekwirowal artykuly zywnosciowe. 1948 - 57, 
WSO 2567. 
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144. Raczkowski Piotr; w r. 1942 wskazywal osoby poszukiwane ze wzgledow rasowych 
lub politycznych; w latach 1942-43 zabieral mienie osobom aresztowanym. 
Uniewinniony. 1948 - 52, WSO 2576. 

145. Glass Jozef, Hoff Andrzej, Plattner Marcin, Eicker Edward; w czasie wojny 
uczestnicy sztafet ochronnych SS, pelnili funkcje straznikow w obozach. W r. 1943 
(Warszawa) i r. 1944 w czasie ewakuacji obozu w Dachau maltretowali i strzelali 
do Zydow.  J. Glass, A. Hoff i M. Plattner uniewinnieni. 1948 - 51, WSO 2580. 

146. Akta w sprawie karnej p-ko Barbarze Marii Bernadotte Kalinowskiej, oskarzonej z 
art. 3 dekretu z 31.08.44 r. (wymuszanie w latach 1942-43 pieniedzy pod grozba 
denuncjacji) Uniewinniona. 1948-50, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. 
WSO 2598. 

147. Rutkowski Antoni; we wrzesniu 1942 r. w W-wie wymusil od  Marii Juszczenko 6 
tys. zl., grozac ujawnieniem jej niearyjskiego pochodzenia. 1948 - 51, WSO 2602. 

148. Konicki Stanislaw; w latach 1940 - 44 w Minsku Mazowieckim funkcjonariusz 
Kripo; bral udzial w aresztowaniach czlonkow ruchu oporu i zabojstwach Polakow i 
Zydow. Uniewinniony. 1948 - 49, WSO 2614. 

149. Kermer August; volksdeutsch; udzial w aresztowaniach i oblawach na Polakow, 
wydanie Zydowki o nieustalonym nazwisku, ktora rozstrzelano.  1948 - 54, WSO 
2618. 

150. Niemczyk Edward; w latach 1943 - 45 w W-wie jako werkschutz w zakladach 
"Philipsa" aresztowal Zydowke Barciuchowa i spowodowal aresztowanie 
Bartosikowej, oskarzajac ja o handel z ludnoscia zydowska, wskutek czego wyslano 
ja do Oswiecimia. Takze bil i terroryzowal mieszkancow domow sasiadujacych z 
zakladami. 1948 - 54, WSO 2628. 

151. Malejewski Piotr; w latach 1940 - 45 w Ozarowie jako policjant granatowy 1) bral 
udzial w oblawach na ludnosc polska 2) bral udzial w zabojstwie dwoch jencow 
rosyjskich. Uniewinniony z 2 punktu oskarzenia. 1948 - 49, WSO 2634. 

152. Akta w sprawie karnej p-ko Ignacemu Gustowskiemu, oskarzonemu z art. 2 i 3 
dekretu z 31.08.44 r. (w latach 1942-44 w Wilanowie dzialal na szkode: I. 
miejscowych piekarzy przez donoszenie zandarmerii o prowadzeniu przez 
nich\nielegalnego wypieku. II. K. Szotmillera przez oskarzenie go przed 
zandarmeria o wrogi stosunek do niego, co spowodowalo pobicie i skopanie 
Szotmillera i ograbienie go z pieniedzy. III. K. Szotmillera przez wyludzanie od 
niego zlotych rubli pod pozorem uzyskania zgody na tolerowanie przez 
zandarmow prowadzonego przezen nielegalnego wypieku pieczywa). 
Uniewinniony 1948-52, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 2638. 

153. Pawlowski Jozef; w latach 1943 - 44 jako kierownik komorki sledczej XXIII 
komisariatu zatrzymal czlonka PAL Jana Nowickiego. Uniewinniony. 1948 - 50, 
WSO 2658. 

154. Supinska Ludmila; jesienia 1941 w W-wie usunela Zyda Ritterbanda z mieszkania i 
zatrzymala znajdujace sie tam mienie. 1948 - 50, WSO 2679. 

155. Akta w sprawie karnej p-ko Janowi Paciorkowskiemu, oskarzonemu z art. 1 par. 2, 
art 2 i 3 dekretu z 31.08.44 r. (I. w latach 1939-44 w Wawrze jako granatowy 
policjant dzialal na szkode ludnosci cywilnej, powodujac aresztowanie przez 
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Gestapo wielu osob. II. Znecal sie nad ludzmi i rekwirowal zywnosc. III. Wymuszal 
swiadczeni pod grozba denuncjacji). Z pierwszego p-ktu oskarzenia uniewinniony. 
1948-63, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 2681 

156. Akta w sprawie karnej p-ko Zofii Gundelach, oskarzonemu z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (w latach 1940-45 w W-wie wyludzala pieniadze od rodzin osob 
aresztowanych). Uniewinniona. 1948-53, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan 
dobry. WSO 2694 

157. Zawadzka Helena; w latach 1940 - 45 w W-wie i Krynicy wskazala Gestapo A. 
Moszczynska jako osobe niearyjskiego pochodzenia. Uniewinniona. 1948 - 49, 
WSO 2703. 

158. Dybowska Maria; 1) w r. 1940 w W-wie oskarzyla rodzine Edelszejnow o 
posiadanie rewolweru, co spowodowalo rewizje. 2) w r. 1941 oskarzyla 
Edelszejnow o niearyjskie pochodzenie, wskutek czego R. Edelszejna rozstrzelano, 
innych czlonkow rodziny wywieziono. Z zarzutow w punkcie 2 uniewinniona. 1948 
- 51, WSO 2716. 

159. Wohlgemuth Gustaw; w latach 1943 - 44 w Pruszkowie jako majster fabryki 
Stowarzyszenia Mechanikow Polskich z Ameryki wydal kilku robotnikow 
oskarzajac ich o sabotaz gospodarczy, za co czterech zostalo rozstrzelanych. 
Znecal sie nad robotnikami w fabrykach w Ursusie, Pruszkowie i Wroclawiu, bral 
udzial w lapankach i postrzelil H. Binke. Skazany na KS. 1948 - 63, WSO 2718. 

160. Jaworowski Ignacy; w r. 1944 wydal Justyne Szejnberg, Zydowke. Uniewinniony. 
1948 - 49, WSO 2750. 

161. Kosiatek Ryszard; 1) a) w 1940 r. doniosl o nielegalnych skladach, ktore posiadala 
firma Zajdel, co spowodowalo rewizje i zaplacenie przez firme okupu. b) w r. 1941 
doniosl niemieckiej dyrekcji tramwajow o dokonywanym przez konduktorow 
przemycie przez getto, wskutek czego konduktorow zwolniono z pracy. 2) w latach 
1942 - 45 jako Bahnschutz wraz z zandarmami zabieral paczki zywnosciowe 
Polakom. Z oskarzen w pukntach 1a i 2 uniewinniony. 1948 - 49, WSO 2765. 

162. Wysocki Ireneusz; w r. 1940 oskarzyl M. Lacha, M. Lesinskiego i Stalinskiego o 
posiadanie broni- wywieziono ich do Oswiecimia. W latach 1940 - 41 w W-wie 
konfident Gestapo. Skazany na KS, ulaskawiony przez prezydenta. 1948 - 56, WSO 
2787.  

163. Wojcik Stanislaw; w r. 1940 w gm. Zabrodzie pow. radzyminski spowodowal 
aresztowanie 60 czlonkow POW. Uniewinniony. 1948, WSO 2812. 

164. Sciborowski Franciszek, Kania Jan, Mikulski Stanislaw; w r. 1942 w Wolce 
Sulejowskiej w gm. Tluszcz wydali Zyda o nieustalonym nazwisku. 1948 - 63, WSO 
2814a. 

165. Witak Stanislaw; w latach 1942 - 44 w powiecie garwolinskim pracowal w Kripo. 
Jesienia 1942 w Garwolinie wzial udzial w zabojstwie 17 cywilow, strzelajac do 
nich, zabil  mezczyzne o nieustalonym nazwisku oraz szereg innych osob. Bral 
udzial w aresztowaniach i bicu celem wymuszenia zeznan. Wyludzal pieniadze pod 
pozorem zwolnienia. Skazany na KS. Brak daty, WSO 2837. 



 16 

166. Uzarek Antoni; w 1943 r. spowodowal aresztowanie adwokata Bronislawa 
Bibergala - Zielinskiego oskarzajac go o niearyjskie pochodzenie. 1948 - 51, WSO 
2839. 

167. Oswald Adolf; w czasie okupacji w pow. lowickim jako volksdeutsch i zandarm 
scigal dzialaczy polskiego ruchu oporu i znecal sie nad nimi celem wymuszenia 
zeznan. 1948 - 53, WSO 2854. 

168. Kuchenbecker vel Moszynska Anita; w latach 1940 - 44 wymuszala swiadczenia od 
osob poszukiwanych ze wzgledow politycznych lub rasowych lub od ich rodzin. 
1948 - 52, WSO 2861.  

169.  Akta w sprawie karnej p-ko Jozefowi Golebiowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (wymuszanie w okresie 1943-44 w W-wie pieniedzy i zywnosci od 
szeregu osob pod grozba denuncjacji). Uniewinniony. 1948-50, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 2863 

170. Akta w sprawie karnej p-ko Jozefowi Golebiowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (wymuszanie w okresie 1943-44 w W-wie pieniedzy i zywnosci od 
szeregu osob pod grozba denuncjacji). Uniewinniony. 1948-50, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 2863 

171. Akta w sprawie karnej p-ko Aleksandrowi Giebultowskiemu, oskarzonemu z art. 3 
dekretu z 31.08.44 r. (wymuszenie bizuterii od J. Higierowej pod grozba 
denuncjacji w lipcu 1942 r. w W-wie). 1948-51, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan 
dobry. WSO 2880 

172. Celler Jan; 1) w r. 1940 w W-wie bral udzial w rabunku sklepow zydowskich 2) w 
latach 1941 - 43 jako konduktor donosil, ze w jego tramwaju sa Zydzi, co 
powodowalo ich bicie i wyrzucanie z tramwaju 3) pobieral od Zydow wyzsze 
oplaty za przejazd i okup od osob dostarczajacych zywnosc do getta. Z zarzutu  w 
punkcie 2 uniewinniony. 1948 - 57, WSO 2885. 

173. Akta w sprawie karnej p-ko Josefowi Podbielskiemu, oskarzonemu z art. 3 dekretu 
z 31.08.44 r. (w latach 1939-45 w pow. garwolinskim i w gm. Prawda wymuszal od 
miejscowej ludnosci rozmaite swiadczenia). Uniewinniony. 1948-63, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 2916 

174. Kuehn Emil; volksdeutsch; udzial w oblawach i aresztowaniach jako zandarm; bicie 
i znecanie sie nad ludnoscia w latach 1940 - 45 w powiecie sokolowskim i 
lowickim.  Skazany na KS. 1948 - 49, WSO 2977. 

175.  Akta w sprawie karnej p-ko Jerzemu Wirthowi, oskarzonemu z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (w latach 1939-45 w Pultusku bral udzial wraz z Gestapo w 
aresztowaniach Polakow, biciu ich i przeprowadzaniu rewizji). 1948-51, poszyt, 
k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3002 

176. Akta w sprawie karnej p-ko Jerzemu Wirthowi, oskarzonemu z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (w latach 1939-45 w Pultusku bral udzial wraz z Gestapo w 
aresztowaniach Polakow, biciu ich i przeprowadzaniu rewizji). 1948-51, poszyt, 
k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3002 

177. Szelazek Olga; w latach 1942 - 44 w Swidrze wymusila od Reginy Szelazek 1300 zl. i 
40 dolarow pod grozba ujawnienia jej niearyjskiego pochodzenia. Uniewinniona. 
1948 - 51, WSO 3004.  



 17 

178. Szytek vel Tyszek vel Lyzek Aleksander; w okresie wojny w Jablonnie zabil w r. 
1942 osmioletnie zydowskie dziecko oraz ujawnial Zydow. Uniewinniony. 1948 - 
56, WSO 3009. 

179. Akta w sprawie karnej p-ko Michalinie Korzeniowskiej, oskarzonej z art. 2 dekretu 
z 31.08.44 r. (w r. 1940 w Izabelinie doniosla niemieckim zolnierzom, ze F. Rowicki, 
R. Baranowski i J. Baranowski maja bron, wskutek czego zolnierze ich pobili). 
1948-49, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3011 

180. Jackowski Boleslaw; w r. 1943 we wsi Kobylin pow. grojecki wzial udzial w 
zabojstwie Walczaka; wzial udzial w zabojstwie dowodcy AL "Wilka" i drugiego 
partyzanta o nieustalonym nazwisku; w r. 1943 wielokrotnie bral udzial w 
oblawach na partyzantow oraz bil przechodniow, odbieral zywnosc, wymuszal 
swiadczenia. 1948, WSO 3014. 

181. Rangenan Hugon, Randke Ryszard; obaj volksdeutsche; Rangenan wskazal 
Niemcom 102 osoby jako czlonkow polskiego podziemia, wskutek czego 42 zostalo 
rozstrzelanych, byl tez w Gestapo jako agent i kierownik bloku. Randke - wskazal 
50 osob jako czlonkow podziemia, ktorych wyslano wskutek tego do obozow. Bral 
udzial w zatrzymywaniu i wysylaniu ludnosci na roboty do Niemiec. 1948 - 54, 
WSO 3015. 

182.  Akta w sprawie karnej p-ko Edwardowi Hahnowi, oskarzonemu z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (I. w latach 1939-40 na terenie gm. Glusk pow. sochaczewskiego 
denuncjowal rozne osoby, powodujac ich wywiezienie do obozow 
koncentracyjnych. II. bral udzial w oblawach na ludnosc pow. sochaczewskiego. III. 
w latach 1942-44 jako zandarm w gm. Sielmia w pow. makowskim bil ludzi i 
rekwirowal im zywnosc). 1948, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 
3018 

183. Akta w sprawie karnej p-ko Edwardowi Hahnowi, oskarzonemu z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (I. w latach 1939-40 na terenie gm. Glusk pow. sochaczewskiego 
denuncjowal rozne osoby, powodujac ich wywiezienie do obozow 
koncentracyjnych. II. bral udzial w oblawach na ludnosc pow. sochaczewskiego. III. 
w latach 1942-44 jako zandarm w gm. Sielmia w pow. makowskim bil ludzi i 
rekwirowal im zywnosc). 1948, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 
3018 

184. Malinowski Zenon; w r. 1944 w W-wie jako konfident Gestapo przeyczynil sie do 
aresztowania czlonkow ruchu oporu. 1948 - 56, WSO 3019. 

185. Akta w sprawie karnej p-ko Stefanowi Stangreczakowi i Stanislawowi Wojcikowi, 
oskarzonemu z art. 31 par. 1 dekretu z 13.06.46 r. (w kwietniu 1948 r. w W-wie 
publicznie lzyli ludnosc zydowska oraz nawolywali do wasni narodowosciowych, 
wznoszac antyzydowskie okrzyki podczas pochodu ludnosci zydowskiej). 1948-50, 
poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3025 

186. Galas Eugeniusz; 1) volksdeutsch; 2) w r. 1944 bral udzial w lapankach, 
eskortowaniu Zydow na przymusowe roboty; takze odbieral paczki handlujacym  i 
rabowal mienie mieszkancow W-wy podczas Powstania. Z zarzutu w punkcie 1 
uniewinniony. 1948 - 555, WSO 3034. 
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187. Akta w sprawie karnej p-ko Apolinaremu Sobke, oskarzonemu z art. 1 dekretu z 
28.06.46 r. i art. 1 dekretu z 31.08.44 r. (I. zgloszenie w 1940 w W-wie 
przynaleznosci do narodu niemieckiego. II. w latach 1940-45 zadenuncjowal 12 
Polakow, powodujac wywiezienie 3 do Treblinki i smierc 5 z nich). 1948-55, poszyt, 
k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3038 

188. Frombach Jozef; w latach 1943 - 45 w Majdanku, W-wie i Allach k. Dachau bral 
udzial w sztafetach ochronnych SS; byl straznikiem w obozach koncentracyjnych i 
warszawskim getcie. 1948 - 51, WSO 3052. 

189.  Akta w sprawie karnej p-ko Aleksandrowi Petzowi, oskarzonemu z art. 1 par. 1 
dekretu z 28.06.46 r. i art. 4 par. 2 dekretu z 31.08.44 r. (w r. 1944 w Warszawie 
jako volksdeutsch wstapil do SA). 1948-49, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan 
dobry. WSO 3054 

190. Akta w sprawie karnej p-ko Aleksandrowi Petzowi, oskarzonemu z art. 1 par. 1 
dekretu z 28.06.46 r. i art. 4 par. 2 dekretu z 31.08.44 r. (w r. 1944 w Warszawie 
jako volksdeutsch wstapil do SA). 1948-49, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan 
dobry. WSO 3054 

191. Michalski Tadeusz; w latach 1942 - 43 jako pracownik Warszawskiej Strazy 
Ogniowej oskarzyl przed majstrem i Gestapo szereg pracownikow o sabotaz, 
kolportaz prasy podziemnej, nalezenie do ruchu oporu i wywozenie Zydow z getta. 
1948 - 64, WSO 3055. 

192. Sokolik Kazimierz; w latach 1942 - 45 kapral policji granatowej w Wilanowie, bral 
udzial w aresztowaniach Polakow, rekwirowal towary, aresztowal i doprowadzil 
do posterunku dwoch Zydow o nieustalonych nazwiskach. Brak daty, WSO 3063. 

193. Busiek Maksymilian; 1) volksdeutsch 2) w latach 1941 - 42 w Grojcu i Falenicy jako 
czlonek Hilfspolizei bral udzial w likwidacji getta i wywozeniu ludnosci zydowskiej. 
3) w latach 1942 - 43 w Warszawie rekwirowal towary od ludnosci polskiej i 4) 
wyludzal pieniadze od Zydow oraz rodzin aresztowanych Polakow. Z zarzutu w 
punkcie 2 uniewinniony. 1948 - 52, WSO 3066. 

194. Siekierzynski Euzebiusz; w czasie wojny w W-wie wydawal Niemcom Zydow. 1948 
- 49, WSO 3070. 

195. Wild Krystian; 1) w r. 1940 w Oltarzowie w gm. Ozarow jako volksdeutsch 2 
krotnie bral udzial w zatrzymaniu  T. i R. Rusiniakow, straconych w czerwcu 1940 r. 
2) Tamze bral udzial w lapance, podczas ktorej strzelal do M. Owczarka 3) w latach 
1940 - 45 przesladowal osoby trudniace sie tajnym handlem. Z zarzutow w 
punktach 1 i 3 uniewinniony. Skazany na KS, zamieniona przez prezydenta na 15 
lat wiezienia. 1948 - 55, WSO 3075. 

196. Akta w sprawie karnej p-ko Helenie Rajchert, oskarzonej z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. i art. 1 par 1 dekretu z 28.06.46 r. (I. zgloszenie w r. 1941 w W-wie 
przynaleznosci do narodowosci niemieckiej. II. publiczne grozenie rodzinie 
Jarosinskich wydaniem w rece Gestapo i ponizanie ich godnosci narodowej). 1948-
51, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3092 

197. Perl Wilhelm; w sierpniu 1944 czlonek Schutzpolizei; bral udzial w tlumieniu 
Powstania Warszawskiego i zabijal cywilow. Uniewinniony. 1948 - 52, WSO 3097. 
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198. Jankowski Stefan; w latach 1941 - 44 donosil w Otwocku na ukrywajacych sie 
Zydow powodujac ich zatrzymania i rozstrzelania; oskarzyl M. Baranek o 
posiadanie kradzionych rzeczy i przechowywanie niemeldowanych osob, 
powodujac u niej rewizje. Uniewinniony. 1948 - 51, WSO 3099. 

199. Jozwicki Bonifacy Jan; w czasie wojny konfident Gestapo; spowodowal 
aresztowanie N. Stojanowskiego, R. Oracza i  Kepiny jako czlonkow ruchu oporu; 
bral udzial w latach 1941 - 43 na terenach wschodnich w niemieckiej grupie 
dywersyjnej. Skazany na KS. 1948 - 49, WSO 3102.  

200. Bargiel Wiktor; w r. 1944 wydal dwoch Zydow nieustalonych nazwisk. 
Uniewinniony. 1948, WSO 3106.   

201. Witkowski Bronislaw; w r. 1942 zmusil J. Rozental do wydania mu jej rzeczy 
osobistych pod grozba wydania jej Niemcom jako Zydowki. 1948 - 51, WSO 3113.  

202. Piasecki Franciszek, Dominiak Jozef; w r. 1943 w W-wie wydal Niemcom M. 
Bregwerga pochodzenia zydowskiego. Uniewinniony. 1948, WSO 3118. 

203.  Akta w sprawie karnej p-ko Henrykowi Kocowi, oskarzonemu z art. 31 par. 1 
dekretu z 13.06.46 r. (w maju 1948 r. w Otwocku publicznie lzyl J. Byczkowa z 
powodu jej przynaleznosci do narodowosci zydowskiej). 1948-51, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3123 

204. Akta w sprawie karnej p-ko Henrykowi Kocowi, oskarzonemu z art. 31 par. 1 
dekretu z 13.06.46 r. (w maju 1948 r. w Otwocku publicznie lzyl J. Byczkowa z 
powodu jej przynaleznosci do narodowosci zydowskiej). 1948-51, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3123 

205. Domanska Wielgomasowa Helena - Maria - Magdalena - Anna - Larysa; w latach 
1940 - 44 w Warszawie byla stala wspolpracowniczka czasopism niemieckich w 
jezyku polskim ("Nowy Kurier Warszawski", "7 dni", "Fala") i umieszczala w nich 
swoje prace literackie. 1948 - 63, WSO 3128. 

206. Domanska Wielgomasowa H. M. M. A. L. patrz WSO 3128; 1948 - 63, WSO 3129. 
207. Kiszlyk Grzegorz; w latach 1942 - 44 straznik w fabryce "Deringa" w Warszawie; bil 

robotnikow zydowskich i polskich i zabieral im rozne przedmioty. 1948 - 63, WSO 
3132. 

208. Krestschmann Ernest - Wilhelm - Hans; w r. 1944 prezes Urzedu Pracy we 
Frankfurcie nad Menem; wysylal przymusowo ciezko chorych polskich robotnikow 
do "sanatorium" w Hadamar, gdzie ich zabijano. Uniewinniony. 1948 - 49, WSO 
3142. 

209. Lewandowski Tadeusz, Oszczyk Andrzej, Sobkiewicz Hieronim, Miks Jozef, 
Milczarek  Edward; w marcu 1943 r. w Przybyszycach pow. Skierniewice wydali 
Niemcom Zydowke P. Berkowicz. A. Oszczyk i J. Miksa uniewinnieni. 1948 - 52, 
WSO 3143. 

210. Bellendorf Karol; volksdeutsch; w latach 1940 - 44 z zandarmeria przeprowadzal 
rewizje, bil ludnosc, grozil bronia i zabieral zywnosc. Skazany na dozywocie. 1948 - 
54, WSO 3146. 

211. Schirmer Karol; od stycznia do kwietnia 1945 r. jako kierownik transportu 
wiezniow polskich z obozu koncentracyjnego Blechkenmer - Lendrigen na Slasku 
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do obozu w Wier (Westfalia) bral udzial w zabojstwach wiezniow oraz znecal sie 
nad nimi. Skazany na dozywocie. 1948 - 52, WSO 3147. 

212. Akta w sprawie karnej p-ko Bernardowi Pytlinskiemu, oskarzonemu z art. 3 
dekretu z 31.08.44 r. (w 1943 r. w W-wie wymusil od przesladowanego przez 
wladze niemieckie Z. Giersznobele 5 tys. zl). Uniewinniony. 1948-51, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3148 

213. Akta w sprawie karnej p-ko Czeslawowi Kujawskiemu, oskarzonemu z art. 2 i 3 
dekretu z 31.08.44 r. (I. w okresie 1942-45 w Wyszkowie byl funkcjonariuszem 
niemieckiego urzedu pracy. Bral udzial w oblawach na przymusowe roboty do 
Niemiec, eskortowal zatrzymanych i bil ich. II. wymuszal od mieszkancow 
Wyszkowa pieniadze i swiadczenia w naturze pod grozba wyslania na roboty. III. 
wydawal osoby trudniace sie nielegalnym handlem i ubojem w rece zandarmow). 
1948-49, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3155 

214. Czapiga Leokadia, Przybysz Marianna; w maju 1942 r. doniosly Niemcom o 
przechowywaniu przez J. Markiewicza Zydow powodujac jego aresztowanie. L. 
Czapiga uniewinniona. 1948, WSO 3160. 

215.  Akta w sprawie karnej p-ko Franciszkowi Luczakowi, oskarzonemu z art. 3 
dekretu z 31.08.44 r. (w r. 1941 w W-wie wymuszal pieniadze od E. Poslawskiego, 
grozac denuncjacja). 1948-52, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 
3162 

216. Akta w sprawie karnej p-ko Franciszkowi Luczakowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu 
z 31.08.44 r. (w r. 1941 w W-wie wymuszal pieniadze od E. Poslawskiego, grozac 
denuncjacja). 1948-52, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3162 

217. Lebenstein Henryk, Misiak Jozef; w r. 1942 w Wildze i Warszawie wymusili od 
malzonkow Rozenberg kilka tysiecy zlotych pod grozba wyjawienia, iz sa oni 
Zydami. 1948 - 56, WSO 3164. 

218. Kaminski Jan; w czerwcu 1943 w Minsku Mazowieckim wskazal zandarmerii 
miejsce ukrycia trzech Zydow, wskutek czego zostali oni wraz z przechowujaca ich 
rodzina zabici. Uniewinnieni. 1948, WSO 3165. 

219. Akta w sprawie karnej p-ko Jozefowi Kosteckiemu, oskarzonemu z art. 1, 2 i 3 
dekretu z 31.08.44 r. (I. w czasie wojny w Zelechowie, pow. garwolinski, jako 
granatowy policjant bral udzial w aresztowaniu osob ukrywajacych sie i 
trudniacych nielegalnym handlem. II. wymuszal pieniadze od nielegalnie 
handlujacych. III. w 1941 r. bral udzial w zabojstwie S. Osinskiego, ukrywajacego 
sie przed wywiezieniem do Rzeszy). Z zarzutow zarzutow w punktach 1 i 2 
uniewinniony. 1948-58, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3175 

220. Akta w sprawie karnej p-ko Wandzie Dajek, oskarzonej z art. 2 dekretu z 31.08.44 
r. (w latach 1939-44 w gm. Katy pow. grojecki denuncjowala miejscowa ludnosc 
oraz brala udzial w lapankach na handlarzy i zabierala im towary). 1948-53, poszyt, 
k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3176 

221. Slobodzki Wawrzyniec; we wrzesniu 1940 r. byl woznym ambasady polskiej w 
Rumunii; informowal policje rumunska wspolpracujaca z Gestapo o skladzie 
osobowym i dzialanosci Komisji Badawczej Ochrony Mienia i Polskiego Wywiadu 
Wojskowego powodujac aresztowanie urzednikow tych instytucji. W latach 1941 - 
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44 dzialal w Bukareszcie jako informator policji rumunskiej pod pseud. 
"Malinowski", przekazywal wiadomosci o politycznej dzialalnosci polskich 
uchodzcow. 1948 - 50, WSO 3179. 

222. Kostera Edmund Jerzy; w r. 1943 w Komorowie pow. blonskiego wydal dwoch 
Zydow o nieustalonych nazwiskach powodujac ich rozstrzelanie. 1948 - 56, WSO 
3183. 

223. Paszkiewicz Maria; w r. 1944 w Pludach doniosla Niemcom, ze u ks. Kolakowskiego 
znajduje sie oddzial AL, co spowodowalo aresztowanie 30 mezczyzn i spalenie 
domu ksiedza. Brak daty, WSO 3192. 

224. Gratys Leon; 1) w r. 1942 jako dyrektor oddzialu firmy "Waldemar Schmidt", 
znajdujacego sie w getcie, pobieral od Zydow swiadczenia w zamian za 
zatrudnienie w firmie oraz przywlaszczal sobie mienie wywiezionych. 2) w sierpniu 
1942 bral udzial z czlonkami sztafet ochronnych SS w wywozeniu Zydow do 
obozow smierci. Z 2 punktu oskarzenia uniewinniony. 1948 - 52, WSO 3196. 

225. Zalewski Eugeniusz; w latach 1940 - 45 w Jaktorowie jako policjant granatowy bral 
udzial w zabojstwach ludnosci cywilnej; w r. 1943 w Zyrardowie wydal Niemcom 
Zyda o nieustalonym nazwisku; bral udzial w zatrzymaniach osob podejrzanych o 
dzialalnosc konspiracyjna, znecal sie nad zatrzymanymi i rekwirowal nierogacizne 
oraz artykuly zywnosciowe. Skazany na KS. 1948 - 63, WSO 3215. 

226. Nowak Zygmunt; w 1944 r. wskazywal Niemcom ukrywajacych sie Zydow. 1948 - 
49, WSO 3216. 

227. Witkowski Leopold; 1) volksdeutsch 2)w latach 1939 - 45 w W-wie u Lodzi czlonek 
Gestapo 3) wskazal Niemcom A. Zawadzkiego, S. Zaborowskiego, H. Siebena jako 
aktywnych czlonkow AK, ukrywajacych zloto nalezace do  Zarzadu Miejskiego. Z 
zarzutu w punkcie 3 uniewinniony. 1948 - 58, WSO 3218. 

228. Oblowski Jozef; w r. 1944 w Zyrardowie doniosl o ukrywajacej sie w 
gospodarstwie Sieniarskich rodzinie Lipszycow, powodujac wymordowanie pieciu 
czlonkow rodziny Sieniarskich i dwu czlonkow rodziny Lipszycow. 1948 - 55, WSO 
3221. 

229. Stanczak Jadwiga; 1) w latach 1940 - 41 konfidentka Gestapo 2) w latach 1941 - 42 
donosila zandarmom o osobach dostarczajacych zywnosc do getta 3) wymusila 
pieniadze od S. Kostery, grozac ujawnieniem faktu, ze dostaecza ona zywnosc do 
getta 4) brala udzial w obchodach i aresztowaniach na terenie bazaru Rozyckiego i 
Pragi. Uniewinniona z oskarzen w punkcie 1 i 4. 1948 - 51, WSO 3238. 

230. Szary Bazyli; w sierpniu 1942 r. w Otwocku przywlaszczyl sobie powierzona mu 
przez zydowska rodzine Lewkowiczow walizke zawierajaca garderobe  i dolary. 
1948 - 50, WSO 3252. 

231. Golec Tadeusz; 1) w maju 1940 r. w Grojcu oskarzyl T. Najmarka i J. 
Korzeniowskiego o posiadanie radia i broni powodujac rewizje i aresztowanie 5 
osob 2) w r. 1944 we wsi Stefanowka ujal Zyda o nieznanym nazwisku celem 
wydania go Niemcom 3) doniosl Niemcom, ze pozostawiony pod dozorem soltysa 
Zyd zbiegl, w wyniku czego Potockiego pobito i ukarano grzywna. 1948 - 54, WSO 
3256. 
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232. Stiller Jan, Knapczynski Rudolf; 1) volksdeutsche 2) od r. 1942 w pow. lowickim 
udzial w SA 3) w latach 1939 - 42 w Glownie bili Polakow i przeprowadzali rewizje 
4) Stiller bral udzial w tworzeniu getta, spedzaniu tam ludnosci zydowskiej, biciu 
Zydow i rabowaniu i ch mienia. Uniewinnieni z oskarzen w punktach 2  i 4. 1948 - 
54, WSO 3257. 

233. Galazka Aleksander; w czasie wojny w Kuflewie w pow. minsko - mazowieckim 
jako nadzorca robotnikow w przedsieborstwie niemieckim znecal sie nad 
zydowskimi robotnikami. Uniewinniony. 1948 - 49, WSO 3263. 

234.  Akta w sprawie karnej p-ko Cecylii Bukowskiej, oskarzonej z art. 1 par. 2 dekretu 
z 31.08.44 r. (w 1942 r. w W-wie zadenuncjowala Gestapo W. Kamieniecka, 
powodujac jej aresztowanie). Uniewinniona. 1948-49, poszyt, k.?, maszynopis, 
rkps, stan dobry.WSO 3265 

235. Akta w sprawie karnej p-ko Cecylii Bukowskiej, oskarzonej z art. 1 par. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (w 1942 r. w W-wie zadenuncjowala Gestapo W. Kamieniecka, 
powodujac jej aresztowanie). Uniewinniona. 1948-49, poszyt, k.?, maszynopis, 
rkps, stan dobry.WSO 3265 

236. Wozniak Jan; w pazdzierniku 1941 r. w Zelechowie wydal Niemcom troje Zydow, 
ktorzy zostali rozstrzelani. 1948 - 64, WSO 3266. 

237. Samborski Boguslaw, Plucinski Michal, Luszczewski Juliusz, Galczewski Stefan 
Wilhelm, Kondrat Jozef, Szczepanska Wanda; w latach 1940 - 41 wzieli udzial w 
nagraniu niemieckiego filmu propagandowego pt. "Heimkehr" jako aktorzy a 
Wanda Szczepanska jako kierownik i wspolorganizator zespolu. 1948 - 68, WSO 
3266a. 

238. Stolowski Bronislaw; w listopadzie 1942 r. w Woli Pekoszewskiej pow. 
Skierniewice wymusil pieniadze od H. Kacenelenbogen. Uniewinniony. 1948 - 50, 
WSO 3268. 

239. Gaj Zuzanna; w r. 1943 w W-wie naklonila corke J. Gorska do wydania Niemcom J. 
Rosenberga. Uniewinniona. 1948 - 50, WSO 3272. 

240. Walczak Jan; w r. 1944 w Drwalowie pow. Grojec wydal trzech partyzantow oraz 
trzech Zydow, ktorych rozstrzelano. Uniewinniony. 1948 - 49, WSO 3279. 

241. Brzostowski Franciszek; 1) w 1941 w Rykach pow. Garwolin jako sekretarz gminy  
oddal w rece zandarmow E. Romer za samowolne opuszczenie getta 2) 
zawiadamial zandarmerie o niewykonaniu polecen przy wyznaczaniu swiadczen i 
kontyngentow 3) wydal Judenratowi polecenie zebrania pieniedzy na zakup jego 
prywatnych mebli. Z zarzutow w punktach 1 i 3 uniewinniony. 1948 - 67, WSO 
3281. 

242. Feilhauer Anna; w r. 1943 doniosla Niemcom, ze D. Miecznik slucha zagranicznego 
radia oraz wskazala miejsce pobytu szesciorga zydowskich dzieci. 1948 - 55, WSO 
3284. 

243. Grabowski Stanislaw; w okresie okupacji w Chodakowie jako policjant granatowy 
wspoldzialal z zandarmeria w tepieniu polskiego ruchu oporu. 1948 - 49, WSO 
3289. 
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244. Platek Olga; w latach 1939 - 42 w W-wie wymusila opuszczenie domu przez 
pasierbow Danute i Bogdana Platek (pochodzenia zydowskiego) i przywlaszczyla 
sobie ich ruchomosci. 1948 - 50, WSO 3309. 

245. Grajd Ignacy; w r. 1943 we wsi Kluki pow. minsko - maz. wskazal miejsce ukrycia 
dwojga dzieci zydowskich, ktore zostaly rozstrzelane. Uniewinniony. 1948 - 49, 
WSO 3314. 

246. Kassur Artur; w pazdzierniku 1940 r. zmusil Anne Lipowska do odstapienia mu 
mieszkania, grozac ujawnieniem, ze jej maz jest zydowskiego pochodzenia. Z 
zarzutow oskarzenia uniewinniony. 1948 - 51, WSO 3320. 

247. Szafranski Eustachiusz; w r. 1943 w Zielonce wydal Niemcom zbieglego z 
transportu Zyda o nieustalonym nazwisku. W latach 1940 - 44 w Zielonce 
przebierajac sie w mundur niemiecki wymuszal swiadczenia od Polakow. 
Uniewinniony. 1948 - 49, WSO 3325. 

248. Gajek Waclaw; 1) w marcu 1944 r. w Lowiczu wskazal czlonka org. podziemnej J. 
Guska jako sprawce zabojstwa konfidenta, wskutek czego Guska rozstrzelano 2) w 
latach 1941 - 44 w Jackowicach pow. lowickiego dzialal na szkode ludnosci 
cywilnej bijac i powodujac aresztowania pracownikow zwirowni, ktorej byl 
kierownikiem. Z oskarzenia w punkcie 1 uniewinniony. 1948 - 53, WSO 3327. 

249.  Akta w sprawie karnej p-ko Reginie Dorodzinskiej, oskarzonej z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (latem 1943 r. w Falenicy i Rembertowie oskarzyla M. Wisniewska o 
przechowywanie Zyda, powodujac jej aresztowanie i pobicie, zajela mieszkanie E. 
Osmolskiego, przyjmowala do swego sklepu towar zabierany przez zandarmow 
handlujacym Polakom). 1948-54, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 
3335 

250. Akta w sprawie karnej p-ko Reginie Dorodzinskiej, oskarzonej z art. 2 dekretu z 
31.08.44 r. (latem 1943 r. w Falenicy i Rembertowie oskarzyla M. Wisniewska o 
przechowywanie Zyda, powodujac jej aresztowanie i pobicie, zajela mieszkanie E. 
Osmolskiego, przyjmowala do swego sklepu towar zabierany przez zandarmow 
handlujacym Polakom). 1948-54, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 
3335 

251. Budnicki Waclaw, Wroblewski Lucjan; w r. 1943 w Warszawie i Chotomowie 
porzucili ukrywane za zaplata troje dzieci zydowskich. Budnicki w tym czasie w 
Warszawie wymusil 20 tys. zl pod pretekstem zwrotu kosztow wychowania syna 
Hanny Margules juz po stracie tegoz chlopca. 1949 - 55, WSO 3344. 

252.  Akta w sprawie karnej p-ko Pawlowi Neumanowi, oskarzonemu z art. 2 i 3 
dekretu z 31.08.44 r. (I. w latach 1939-40 na terenie gm. Wilga pow. 
garwolinskiego bral udzial w aresztowaniach ludnosci. II. wymusil od A. Sykolaka 2 
torby skorzane, zas od S. Ciary 2 metry pszenicy po cenie urzedowej pod grozba 
denuncjacji.). Z zarzutow w punkcie 2 uniewinniony. 1949-51, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3363 

253. Akta w sprawie karnej p-ko Pawlowi Neumanowi, oskarzonemu z art. 2 i 3 dekretu 
z 31.08.44 r. (I. w latach 1939-40 na terenie gm. Wilga pow. garwolinskiego bral 
udzial w aresztowaniach ludnosci. II. wymusil od A. Sykolaka 2 torby skorzane, zas 
od S. Ciary 2 metry pszenicy po cenie urzedowej pod grozba denuncjacji.). Z 
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zarzutow w punkcie 2 uniewinniony. 1949-51, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan 
dobry. WSO 3363 

254.  Akta w sprawie karnej p-ko Jerzemu Maciejewskiemu, oskarzonemu z art. 31 
dekretu z 13.06.46 r. (I. 24.09.48 r. w W-wie publicznie lzyl Zydow. II. w tym 
samym czasie i miejscu pobil Stanislawa Sokolskiego, gdy ten oswiadczyl, 
oswiadczyl, ze jest Zydem). 1949-51, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. 
WSO 3409 

255. Akta w sprawie karnej p-ko Jerzemu Maciejewskiemu, oskarzonemu z art. 31 
dekretu z 13.06.46 r. (I. 24.09.48 r. w W-wie publicznie lzyl Zydow. II. w tym 
samym czasie i miejscu pobil Stanislawa Sokolskiego, gdy ten oswiadczyl, 
oswiadczyl, ze jest Zydem). 1949-51, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. 
WSO 3409 

256. Abramowski Boleslaw; w r. 1943 w Witach pow. Minsk Mazowiecki zatrzymal i 
doprowadzil na posterunek w Kaluszynie Zyda. 1949, WSO 3442. 

257. Treuman Franciszek; w r. 1940 w Warszawie zmusil Zyda S. Szczypiora do 
zrzeczenia sie na jego rzecz mieszkania, ktore zajal. 1949 - 66, WSO 3444. 

258. Bledowski Mieczyslaw, Kolecki Jozef, Michrowski Stefan; w r. 1943 w Szczerbowku 
pow. grojeckiego wymusili garderobe, pieniadze i zloto od ukrywajacych sie 
Zydow. 1949 - 66, WSO 3451. 

259. Felc Boleslaw; volksdeutsch; konfident Gestapo w latach 1939 - 45; liczne 
denuncjacje; w r. 1939 w Chelmie Lubelskim przywlaszczyl sobie konie kapelana 
junakow pracujacego w tamtejszym Szpitalu Wojskowym; wystepujac w ubiorze 
ksiedza i oficera WP wyludzal od szeregu osob pieniadze, ubrania, ksiazki i 
bizuterie; w r. 1946 w Zemszu pow. Krosno zmienil stan cywilny podajac sie za 
Benedykta Czartoryskiego i uzyskujac na to nazwisko zaswiadczenie tozsamosci. 
1949 - 66, WSO 3485a. 

260. Kostka Hieronim; zajal dla siebie sklep konfekcyjny M. Grossbauma i zmusil go do 
oddania mu maszynki do wyrobu zatrzaskow rekawianych. 1949 - 51, WSO 3494. 

261. Zaklika Edward; w listopadzie 1939 r. w Radzyminie wskazal Niemcom Z. 
Mysliwca, S. Lubasiewicza, J. Wojcika jako posiadajacych bron palna, za co ich 
rozstrzelano. Odbieral zywnosc handlujacym i oddawal zandarmerii. Skazany na 
KS. Kara zamieniona na dozywocie przez Prezydenta. 1949 - 51, WSO 3512. 

262. Spiewak Stanislaw; granatowy policjant w r. 1943 we wsi Miastkow pow. Lowicz; 
wzial udzial wspolnie z zandarmeria w akcji przeciw partyzantom, w ktorej 11 
partyzantow zastrzelono. 1949 - 52, WSO 3514. 

263. Kosicki Jozef, Budzynski Zygmunt; w r. 1943 w Warszawie wymusili od Zyda S. 
Osinskiego pieniadze i pierscionek. Postepowanie w stosunku do Z. Budzynskiego 
umorzone wobec jego smierci. J. Kosicki skazany wyrokiem Sadu Apelacyjnego. 
1949 - 52, WSO 3536. 

264. Nowakowski Leonard; w r. 1943 w Sulejowku wskazal miejsce ukrycia sie Zyda S. 
Szpelmana. Uniewinniony. 1949 - 51, WSO 3556. 

265. Akta w sprawie karnej p-ko Antoniemu Borkowskiemu, oskarzonemu z art. 1 
dekretu z 31.08.44 r. (w r. 1942 w W-wie dzialal na szkode osob poszukiwanych ze 
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wzgledow rasowych przez wladze niemieckie). Uniewinniony. 1949, poszyt, k.?, 
maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3562 

266. Wiewiorski Tadeusz; w latach 1942 - 43 jako naczelnik strazy w fabryce "K. G. 
Schultz et. Co" pomagal w poszukiwaniu ukrywajacych sie Zydow. 1949, WSO 
3564. 

267. Rozner Adam; w styczniu 1944 r. w lasach gm. Skuly pow. blonskiego jako  
zandarm bral udzial w zastrzeleniu 4 osob podejrzanych o udzielanie pomocy 
partyzantom. W latach 1943 - 44 na terenie gm. Skuly i Mszczonowa jako zandarm 
bral udzial w lapankach oraz bil i maltretowal w celu wymuszenia zeznan, bral 
udzial w rewizjach. Skazany na KS, zamieniona na 12 lat wiezienia przez Sad 
Apelacyjny. 1949 - 56, WSO 3573. 

268. Slupek Henryka; w r. 1941 w Warszawie wydala Niemcom czlonka org. podziemnej 
J. Jurka. 1949 - 55, WSO 3608. 

269. Okrasa Leon; w r. 1940 wskazal Gestapo ukrywajacego sie Zyda W. Blumtrytta 
oraz oskarzyl K. Lesniewskiego, ze przekupil on urzednika Gestapo. Uniewinniony. 
1949 - 50, WSO 3644. 

270. Kostka Michal; w latach 1940 - 44 granatowy policjant w pow. sochaczewskim - 
bral udzial w lapankach i znecal sie nad Polakami. W Koronowie pow. 
sochaczewskiego wymuszal pieniadze od ukrywajacego sie Zyda Szetera. 
Uniewinniony. 1949 - 50, WSO 3680. 

271. Ryszewski Henryk; w r. 1942 w W-wie wymuszal pieniadze od Zyda J. 
Wrzesniewskiego. 1949 - 63, WSO 3694. 

272. Rajchert Stanislaw; volksdeutsch; w r. 1943 denuncjacje do Gestapo osob 
pochodzenia niearyjskiego. 1949, WSO 3699. 

273. Ubysz Stefan; w latach 1941 - 44 w W-wie wymuszal swiadczenia od Zydow. 1948, 
WSO 3709. 

274. Akta w sprawie karnej p-ko Eugeniuszowi Szummerowi-Szermentowskiemu, 
oskarzonemu z art. 2 i 1 p. 1 dekretu z 31.08.44 r. (w latach 1939-43 na terenie 
gm. Kozlow Biskupi jako soltys gromady spowodowal aresztowania wielu osob). 
Uniewinniony. 1949-52, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3757 

275. Akta w sprawie karnej p-ko Alicji Sych, oskarzonej z art. 1 par. 2 dekretu z 31.08.44 
r. (I. w 1943 r. wraz z Wiktoria Modzelewska falszywie oskarzyly L. 
Modzelewskiego o posiadanie broni i czytanie ulotek konspiracyjnych. II. 
zadenuncjowala ukrywajaca sie Zydowke Lenkowiczowa. III. w latach 1942-44 byla 
konfidentka Gestapo). Z 1 i 3 punktu oskarzenia uniewinniona. 1949-52, poszyt, 
k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 3781 

276. Doleslawski Jan; 1) w 1940 r. w W-wie: a) pod pozorem odwozenia Zydow do 
sowieckiej granicy wydawal ich Niemcom b) wskazal Gadomskiego z kolegami jako 
kolporterow prasy podziemnej. 2) spowodowal aresztowania kilku Polakow oraz 
jako kapo na Pawiaku znecal sie nad wiezniami. 3) volksdeutsch. Z zarzutow 
zawartych w punktach 2 i 3 uniewinniony. Skazany na KS, uniewinniony wyrokiem 
Sadu Apelacyjnego. 1949 – 50, WSO 3782. 

277. Krotowski Norbert; w latach 1940 - 45 przywlaszczyl sobie bizuterie i futra malz. J. 
E. Ajznerow dane mu do przechowania. Uniewinniony. 1949 - 50, WSO 3785. 
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278. Jagielska Jadwiga; w Gestapo od r. 1944 w W-wie; wskazala Gestapo na terenie 
woj. warszawskiego nieustalona ilosc osob pochodzenia zydowskiego. 1949 - 51, 
WSO 3796. 

279. Pruszewski Edward; w okresie okupacji w pow. sochaczewskim jako nadzorca w 
obozie znecal sie nad pracujacymi tam Zydami. Skazany wyrokiem Sadu 
Apelacyjnego. 1949 - 56, WSO 3807. 

280. Wojciechowski Jozef; w r. 1943 w Seporkowie pow. Minsk Maz. wydal kilkoro 
Zydow w rece niemieckie,  w wyniku czego 3 osoby zostaly zastrzelone. 
Uniewinniony. 1949 - 53, WSO 3809. 

281. Jedrzejewski Jozef; w maju 1942 r. sprzedal notarialnie z pomoca dwoch 
nieustalonych osob plac nalezacy do ukrywajacej sie Z. z Gerberow Majewskiej 
(pochodzenia zydowskiego). 1949 - 53, WSO 3813. 

282. Grabowski Franciszek; volksdeutsch; w latach 1943 - 44 w gm. Obryte pow. 
Pultusk znecal sie nad ludnoscia cywilna i dokonywal licznych zabojstw osob 
sposrod tej ludnosci.  Uniewinniony. 1949 - 50, WSO 3820. 

283. Trzecinski Adam; w latach 1939 - 44 w Jeziornie k. W-wy jako policjant bral udzial 
w licznych zabojstwach osob pochodzenia zydowskiego. Uniewinniony. 1949 - 50, 
WSO 3821. 

284. Akta w sprawie karnej p-ko Marii Piotrowskiej, oskarzonej z art. 1 par. 1 dekretu z 
31.08.44 r. (w lutym 1941 r. na terenie wsi Drezewo pow. Ostroleka wskazala 
wladzom ukrywajacych sie Jozefa Piotrowskiego i Helene Zero, ktorych 
wywieziono do obozu). 1949-50, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 
3825 

285. Kupis Stanislawa, Kowalski Antoni; w listopadzie 1939 r. we wsi Goworki pow. 
Ostroleka wskazali Niemcom Zydow. Uniewinnieni. 1949 - 50, WSO 3826. 

286. Gniado Wladyslaw, Kruszewicz Stanislaw, Jackiewicz Jozef, Reka Piotr; W. Gniado 
w maju 1943 r. ujal Zydowke C. Kalucka, zas pozostali oskarzeni doniesli policji 
granatowej o tym fakcie. S. Kruszewicz i P. Reka uniewinnieni wyrokiem Sadu 
Wojewodzkiego Wydzialu V Karno - Rewizyjnego. 1950 - 52, WSO 3850. 

287. Zasitko Waclaw; w latach 1943 - 45 w W-wie byl czlonkiem sztafet ochronnych SS; 
w latach 1941 - 43 werkschutz w fabryce "Awia", znecal sie nad robotnikami 
polskimi i zydowskimi, tym ostatnim odbierajac zywnosc i wartosciowe 
przedmioty oraz ranil J. Baginskiego. Skazany na dozywocie, kare zmieniono na 12 
lat wiezienia. 1950 - 56, WSO 3858. 

288. Stecyszyn Michal; od lutego do listopada 1943 r. w Deblinie straznik ochrony kolei; 
strzelal do cywilow, raniac Zydowke, doprowadzal do wladz robotnikow 
opuszczajacych samowolnie prace; probowal wymusic poczestunek alkoholem od 
H. Wojtysz. Uniewinniony. 1950 - 51, WSO 3917. 

289. Marquardt Oswald; volksdeutsch; administrator majatku Wola Pekoslawska - bil i 
maltretowal pracujacych tam Zydow. 1950 - 56, WSO 3936. 

290. Siedlecki Piotr; w latach 1941 - 43 w W-wie spowodowal zabranie Jablonskiemu 
inwentarza zywego i doniosl na nich, by zajac ich mieszkania. Bil przydzielonych 
mu robotnikow zydowskich i nie wyplacal im naleznych poborow. Uniewinniony 
wyrokiem Sadu Apelacyjnego. 1950, WSO 3948. 
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291. Strehlau Jozef; w r. 1940 w W-wie jako granatowy policjant wymusil 10 dolarow 
od Zyda. Uniewinniony. 1950 - 57, WSO 3950. 

292. Maciejewski Wladyslaw; w r. 1943 w Jozefowie wydal Niemcom zydowskie malz. 
Kaczkowskich. Pobil i skopal dziecko zydowskie, ktore prosilo o wsparcie. 
Uniewinniony wyrokiem Sadu Apelacyjnego. 1950 - 52, WSO 3988. 

293. Andres Jozef; we wrzesniu 1944 r. we wsi Tluste pow. Grodzisk Maz. oskarzyl 
falszywie J. Walczaka i E. Kozlowskiego jako bandytow, wskutek czego 
rozstrzelano ich. Skazany na KS, wyrok zamieniony przez Sad Apelacyjny na 15 lat 
wiezienia. 1950 - 60, WSO 3994. 

294. Kostrzenski Wladyslaw; w r. 1944 w obozie w Mannheim tlumacz potem starosta 
obozu,blokowy i starszy pokoju bil i szykanowal Polakow. Uniewinniony. 1950 - 
53, WSO 3996. 

295.  Akta w sprawie karnej p-ko Stanislawowi Goreckiemu, oskarzonemu z art. 2 
dekretu z 31.08.44 r. i art. 1 par. 1 dekretu z 28.06.46 r. (I. zgloszenie 
przynaleznosci do narodowosci niemieckiej w 1943 r. w Ostrolece. II. W latach 
1939-44 bral systematyczny udzial w organizowaniu i przeprowadzaniu wywozu 
miejscowej ludnosci na roboty. III. w r. 1939 wymusil od J. Borowskiej ruchomosci 
domowe.). 1950-56, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 4016 

296. Akta w sprawie karnej p-ko Stanislawowi Goreckiemu, oskarzonemu z art. 2 
dekretu z 31.08.44 r. i art. 1 par. 1 dekretu z 28.06.46 r. (I. zgloszenie 
przynaleznosci do narodowosci niemieckiej w 1943 r. w Ostrolece. II. W latach 
1939-44 bral systematyczny udzial w organizowaniu i przeprowadzaniu wywozu 
miejscowej ludnosci na roboty. III. w r. 1939 wymusil od J. Borowskiej ruchomosci 
domowe.). 1950-56, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 4016 

297. Bienko Aleksander; w r. 1939 w Gorcach Nowych w gm. Mlociny bil i ograbial 
uciekajacych Zydow. WObec smierci oskarzonego sprawe umorzono. 1950, WSO 
4061. 

298.  Akta w sprawie karnej p-ko Franciszkowi Bajno, oskarzonemu z art. 1 pkt.2, 2 i 3 
dekretu z 31.08.44 r. (I. w 1943 r. we wsi Ponikiew gm. Obryte pow. Pultusk. 
spowodowal aresztowanie A. Goreckiego i jego smierc w pultuskim wiezieniu. 
II.Zadenuncjowal zbieglego z wiezienia K. Goreckiego, powodujac jego 
wywiezienie do obozu i smierc. III. Wymuszal od mieszkancow wsi Ponikiew, 
Pawlowek i Szydlowek swiadczenia, grozac denuncjacja.). Uniewinniony wyrokiem 
Sadu Apelacyjnego. 1947-66, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 4077 

299. Akta w sprawie karnej p-ko Franciszkowi Bajno, oskarzonemu z art. 1 pkt.2, 2 i 3 
dekretu z 31.08.44 r. (I. w 1943 r. we wsi Ponikiew gm. Obryte pow. Pultusk. 
spowodowal aresztowanie A. Goreckiego i jego smierc w pultuskim wiezieniu. 
II.Zadenuncjowal zbieglego z wiezienia K. Goreckiego, powodujac jego 
wywiezienie do obozu i smierc. III. Wymuszal od mieszkancow wsi Ponikiew, 
Pawlowek i Szydlowek swiadczenia, grozac denuncjacja.). Uniewinniony wyrokiem 
Sadu Apelacyjnego. 1947-66, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 4077 

300. Gagaluszko Edmund; w latach 1941 - 44 w Lidzie jako funkcjonariusz policji 
pomocniczej (Schutzmannschaft) bral udzial w akcjach przeciw partyzantom, byl 
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straznikiem podczas likwidacji getta i bil wiezniow - Polakow. 1950 - 51, WSO 
4085. 

301. Gmitruk Antoni; w latach 1940 - 45 w W-wie grupowy w firmie "Binder", znecal sie 
nad zydowskimi pracownikami; w 1941 r. doniosl policji o wlamaniu do sklepu 
niemieckiego, wskutek czego aresztowano sprawcow; w latach 1942 - 43 wyludzal 
towary od podleglych mu w firmie Zydow. 1950 - 68, WSO 4093. 

302. Kaczmarek Franciszek; w latach 1940 - 42 dowodca plutonu policji granatowej; 
wyznaczal i kontrolowal posterunki na terenie getta, utrudniajac dostarczanie 
zywnosci i lekarstw na jego teren. Uniewinniony. 1950 - 57, WSO 4094. 

303. Galaman Henryk; w r. 1943 dzialal na szkode Zydowki Ewy Petlis. Z zarzutu 
oskarzenia uniewinniony. 1950, WSO 4103. 

304. Akta w sprawie karnej p-ko Tadeuszowi Janowi Matlengiewiczowi, oskarzonemu z 
art. 3 dekretu z 31.08.44 r.(w latach 1939-44 w W-wie jako wywiadowca sluzby 
sledczej wymuszal od mieszkancow pieniadze lub poczestunki). Uniewinniony. 
1950, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 4111 

305. Zelazow Genowefa; w latach 1940 - 44 w Otwocku spowodowala pobicie K. 
Wlodarczyka przez zandarma i wraz z nim zabierala towary przewozone przez 
Polakow oraz przedmioty z domow zydowskich w getcie. 1950 - 54, WSO 4116. 

306. Grubich Edmund; od wrzesnia 1939 r. do 1945 w W-wie jako tlumacz, nastepnie 
dyspozytor parowozowni na stacji kolejowej W-wa Gdanska znecal sie nad 
cywilami, Polakami i Zydami oraz wydawal osoby kradnace wegiel. Wymuszal na 
podleglych mu Zydach oddawanie mu wartosciowych przedmiotow o zabieral 
towary Polakom trudniacym sie nielegalnym handlem. 1950, WSO 4126. 

307. Tomkowicz Aleksander; agent komorki wywiadu "Sonderstab R", poczatkowo 
pracownik wydzialu propagandy (tlumaczenie tekstow audycji radia 
moskiewskiego, londynskiego i "Switu") nastepnie glowny kurier rezydentury 
pskowskiej i minskiej (przewozil materialy wywiadowcze dotyczace radzieckiej 
partyzantki do centrali w W-wie). Skazany na 12 lat wiezienia. 1950 - 51, WSO 
4125. 

308. Prukalo - Lukaszewicz Stanislawa; w latach 1943 - 44 w W-wie brygadzistka w 
zakladach kolejowych na Pradze; donosila oraz bila zydowskich pracownikow. Z 
zarzucanego czynu uniewinniona. 1950, WSO 4135. 

309. Felkel Adam Feliks; w r. 1941 w W-wie lustrator w Urzedzie Skarbowym; wskutek 
donosu pozbawil premii trzy osoby; zabieral towary Zydomw W-wie w marcu i 
kwietniu 1943. Uniewinniony. 1950, WSO 4136. 

310. Baniewicz Tadeusz; w czerwcu 1944 r. wskazal w Podkowie Lesnej grupe 
partyzantow, z ktorych nastepnie wskutek niemieckiego ataku zginelo dwoch. 
1950, WSO 4137. 

311. Choroszucha Ryszard; oficer Oddz. II AK, w latach 1942 - 45 w Pruszkowie bral 
udzial w zabojstwach jako czlonek Sadu AK wydajacego wyroki na podziemnych 
dzialaczy lewicowych. Uniewinniony. 1950 - 51, WSO 4140. 

312. Zuk Tomasz; volksdeutsch; w latach 1939 - 41 bral udzial wspolnie z Niemcami w 
oblawach na ludnosc zydowska i kradl ich mienie. Z zarzutu oskarzenia 
uniewinniony. 1950, WSO 4145. 
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313. Suchocki Antoni; w r. 1943 doniosl na M. Wyrzykowska, ze przechowuje Zydow, w 
wyniku czego zostala ona aresztowana i pobita. Uniewinniony. 1950, WSO 4161. 

314.  Akta w sprawie karnej p-ko Wladyslawowi Nycowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu 
z 31.08.44 r. (w latach 1939-45 jako soltys wsi Budy Stare, pow. Grodzisk Maz., 
wymuszal swiadczenia o rolnikow, grozac wyslaniem na roboty do Rzeszy). 
Uniewinniony. 1950, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 4166 

315. Akta w sprawie karnej p-ko Wladyslawowi Nycowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (w latach 1939-45 jako soltys wsi Budy Stare, pow. Grodzisk Maz., 
wymuszal swiadczenia o rolnikow, grozac wyslaniem na roboty do Rzeszy). 
Uniewinniony. 1950, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, stan dobry. WSO 4166 

316.  Akta w sprawie karnej p-ko Tadeuszowi Synalowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (w r. 1943 w W-wie wyludzil od Janiny Szczepanskiej 25 tys. zl. i 
zegarek, obiecujac zwolnic jej meza z Gestapo. Nastepnie grozil jej denuncjacja, 
gdy domagala sie zwrotu kosztownosci). 1950-52, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, 
stan dobry. WSO 4176 

317. Akta w sprawie karnej p-ko Tadeuszowi Synalowi, oskarzonemu z art. 3 dekretu z 
31.08.44 r. (w r. 1943 w W-wie wyludzil od Janiny Szczepanskiej 25 tys. zl. i 
zegarek, obiecujac zwolnic jej meza z Gestapo. Nastepnie grozil jej denuncjacja, 
gdy domagala sie zwrotu kosztownosci). 1950-52, poszyt, k.?, maszynopis, rkps, 
stan dobry. WSO 4176 

318. Jastrzebowski Jozef; w r. 1942 w W-wie wymusil od Zyda J. Dutkiewicza pieniadze i 
bielizne. 1950 - 53, WSO 4182. 

319. Szwede Herbert; w r. 1944 w Rydultowach pow. Rybnik jako straznik obozu pracy 
znecal sie nad przebywajacymi tam Zydami. Uniewinniony. 1950 - 51, WSO 4183. 

320. Cieplinska Janina; w r. 1941 w Brzesciu nad Bugiem wydala policjantowi 
niemieckiemu akt slubu Jadwigi Cich, z ktorego wynikalo, iz jest ona pochodzenia 
zydowskiego. 1950 - 51, WSO 4187. 

321. Akta w sprawie karnej p-ko Antoniemu Kruszewskiemu, oskarzonemu z art. 3 
dekretu z 31.08.44 r. (w 1943 r. w W-wie okradl wspolnie z S. Wedrowskim E. 
Adamczyka, ktorego nastepnie zmusil do zaniechania zawiadomienia policji pod 
grozba wydania go w rece Gestapo). Uniewinniony. 1950-51, poszyt, k.?, Cwiek 
Jozef; w okresie od pazdziernika 1943 r. do marca 1944 r. w W-wie wyludzil od W. 
Kijowskiej 25 tys. zl. pod pozorem ulatwienia ucieczki jej rodzicom Prossowskim 
(pochodzenia zydowskiego) wiedzac, ze zostali oni rozstrzelani. Uniewinniony. 
1950 - 51, WSO 4193. 

322. Karolak I voto Szymanska Maria; w latach 1939 - 44 w W-wie wymuszala 
pieniadze, bizuterie i garderobe od ukrywajacych sie Zydow. 1950 - 51, WSO 4197. 

 


