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Biographical Note 
 
The Institute of National Remembrance - Commission for the Prosecution of Crimes against the 
Polish Nation (IPN) was established by the Polish Parliament on December 18, 1998 with a special 
bill. The Institute is headed by the President whose post is independent of the state authorities. The 
President of the IPN is elected for a five-year term. The Institute started its activities on July 1, 2000. 
The headquarters of the Institute of National Remembrance is located in Warsaw. There are also 
eleven Branch Offices of the IPN, established in the cities where Appellate Courts are located, and 
seven Delegations throughout Poland. The IPN is responsible for gathering, assessing, disclosing and 
custody of the documentation created between July 22, 1944 and December 31, 1989 by Polish 
security agencies. The documentation would also include records regarding the Communist, Nazi and 
other crimes committed against Polish citizens in the period from September 1, 1939 to December 
31, 1989, as well as political repressions carried out by officials of the former Polish investigative and 
justice organs in that time. The documentation concerning the activities of the security organs is also 
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Communist and Nazi crimes as well as war crimes and crimes against humanity and peace. The IPN 



3 
 

investigates crimes against people of Polish origin, as well as Polish citizens of other origin and other 
citizens who were harmed in the Polish territories. 
 
Scope and Content of Collection 
 
This collection contains selected files created out by the County Prosecutor’s Office concerning 
Articles 1 and 2 of the decree of August 31, 1944 (“Sierpniówka”). These inquiries did not find their 
way to trial because the perpetrator could not be found, was found dead, or had escaped abroad, or 
the evidence was not sufficient to bring the case to the court, etc. The files of each case contains: 
information about the crime/offence, correspondence, protocols for arrest, protocols for search, 
protocols of inquiry of witnesses and suspects, motions of evidence and motions of inquiry, letters 
from the suspect and his family, decisions to discontinue the inquiry along with the justification, 
correspondence concerning the suspect’s release, death or disappearance. 
 
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 the file numbers of court cases. 
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Reel 522/1: 
 
GK 522/2 Szulc Leon podejrzany o to że jako żandarm niemiecki we wsi  Piaski pow. lubelski brał 
udział w mordach dokonywanych na ludności polskiej i żydowskiej. Świadek Szymański Władysław 
zeznał, że widział jak Szulc zastrzelił z pistoletu kilka osób podczas likwidacji getta w Piaskach /k. 10/. 
Świadek Gogusz Stanisław widział, jak podejrzany zastrzelił rodzinę Spirytua Herszka /k. 11/ 
Świadkowie podają także inne imiona podejrzanego -  Hans i Daniel. Teczka zawiera ekspertyzę 
porównawczą zdjęcia żandarma Szulca i podejrzanego Leona Szulca z której wynika, że są to zdjęcia 
dwóch różnych osób. Umorzono wobec nie wykrycia sprawców. 1962-63, K. 90  
 
GK 522/4 Bartnik Stanisław  podejrzany na podstawie doniesienia Adamczyka Jana o to, że w 1942r. 
w miejscowości Kiełczowice Górne razem ze Sprawką Władysławem dokonał mordu na Żydówce o 
nazwisku Aron /k. 2/. Świadek Mazur, który prowadził ową kobietę do lasu gdzie ukrywała się jej 
siostra zeznał, że podejrzany razem ze Sprawką Władysławem zatrzymali ich po drodze i po 
wylegitymowaniu kobiety zatłukli ją kijem i kamieniami. Świadek uciekł /k. 4,5/. Św. Kornak 
Stanisława zeznała, że znała dobrze tę kobietę, która ukrywała się wraz z 7 letnią córeczką u 
Saweckiego Wojciecha w Kielczenicach Górnych. Świadek podaje, że kobieta razem z dzieckiem 
została zamordowana w 19423r. u Saweckiego, przez Saweckiego i Sprawkę siekierą /k.10/. 
Umorzone z braku dowodów winy. 1954, K 24.   
 
GK 522/5 Szewczyk Stanisław podejrzany na podstawie doniesienia, że jako sołtys gromady 
Sobianowicze w 1943r. wydał żandarmerii 3 jeńców sowieckich oraz 3 osoby narodowości 
żydowskiej. Wg doniesienia w doprowadzeniu brali udział wartownicy: Skrzypek Józef, Jędrusiak Józef 
i Zatorski Jan. Umorzono ze względu na osądzenie sprawcy, wyrokiem uniewinniającym Sądu 
Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 5.05.51r. sygn. K.354/50.  
1952, K 41.  
 
GK 522/8 Kijak Leon i inni /Gil Kazimierz/ podejrzani m. in. o rabowanie i ujmowanie Żydów. Św. 
Kurek Aleksandra zeznała, że Kijak proponował jej kupno płaszcza i w tym samym czasie widziała 
jakiegoś Żyda tylko w pulowerku, ale nie widziała jak podejrzany obrabował Żyda. Nie wie też jak ten 
mężczyzna się nazywał. Słyszała natomiast, że w tym dniu kiedy podejrzany obrabował, to jakiś Żyd 
został rozstrzelany i było to jesienią 1943r./k. 6,7/. Św. Lech Bolesław zeznał, że  podejrzany 
utrzymywał kontakty z Niemcami i chodził do obozu żydowskiego skąd przynosił różne rzeczy na 
handel, ale czy je kradł tego świadek nie wie. Widział też że podejrzany podczas likwidacji obozu 
"kręcił się" pomiędzy Niemcami i Żydami ale czy brał udział w łapankach tych którzy próbowali 
uciekać - nie wie /k. 8/. Wobec Kijaka Leona umorzono z braku dowodów winy a wobec Gila 
Kazimierza wobec śmierci podejrzanego. 1951-52, K 35.  
 
GK 522/9 Bartoszak Władysława, podejrzana na podstawie informacji uzyskanej od Gurniak Anny z 
Gałęzowa o to, że podczas okupacji chodziła z bronią i zabierała wraz z Niemcami towary z 
żydowskich sklepów w Bychawie w czasie ich wysiedlania.  Świadkowie nie potwierdzili zarzutów. 
Umorzono wobec braku dowodów. 1951-52, K. 16.  
 
GK 522/11 Śmiech Franciszek podejrzany o to że będąc sołtysem w Trębaczewie wydał w 1942r. w 
ręce Niemieckie 3 Żydów, którzy następnie zostali zastrzeleni. Św. Wójcik Jan który orał w czasie 
kiedy Niemcy ujęli Żydów zeznał, że kiedy doszedł do Niemców podejrzany, to Żydzi już byli ujęci. 
Niemcy kazali im się rozebrać do naga, wyprowadzono ich w pole, pobito i zastrzelono. Ciała 
zakopano na polu świadka, a ubrania Żydów zabrał podejrzany, po czym wraz z Wojciechowskim 
Teofilem udał się na kolacje do jego domu. Świadek zeznał, że podejrzany zatrzymał te ubrania dla 
siebie a zabójstwo wyglądało jakby polecone przez sołtysa /k.5/ Umorzono wobec braku dowodów. 
1952-53, K 19.  
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GK 522/12 Szewczyk Kazimierz i inni /Szewczyk Michał/ podejrzani na podstawie doniesienia o 
wydanie w 1942r. w Świdniku Dużym Żyda o nazwisku Josek.  Św. Gregorczyk Józef zeznał, że ukrywał 
Żyda i pewnej nocy do drzwi zaczęli dobijać się jacyś osobnicy. Josek uciekł na strych, ludzi ci wywalili 
drzwi, znaleźli Żyda i zabrali go ze sobą. Świadek zeznaje, że w tym czasie leżał już w łóżku i nie wie 
kto przyszedł po Żyda /k. 14/. Żyd został zastrzelony w zabudowaniach Bomby Ignacego. Św. Skrzypek 
Michał zeznał, że przyszedł do niego z-ca sołtysa Szewczyk Józef i kazał mu iść w zabudowania Bomby 
żeby zakopać Żyda. W tym czasie byli tam już Bryda Stanisław, Gregorczyk Józef i Szewczyk Michał a 
za chwilę podjechał saniami Bomba Józefi i ciało Żyda wywieźli do lasu /k. 16/ Świadkowie zgodnie 
twierdzą że nie wiedzą kto wydał Żyda, ale wskazują na udział Ukraińca Fietko.  
Św. Szewczyk Józef zeznał, ze był u ob. Kisiela kiedy wszedł Josek a z nim Ukrainiec, który zrewidował 
Żyda w domu Kisiela, po czym go wyprowadził. Po chwili słychać było strzały i Ukrainiec wrócił z 
poleceniem, żeby Żyda zakopać /k. 19/. Z wywiadu przeprowadzonego przez kpr. Maja Janusza 
wynika, że obaj podejrzani od 1942r. należeli do AK i utrzymywali kontakty z Ukraińcami /k. 10/. W 
teczce znajduje się doniesienie złożone przez więźnia Kozieja Michała dot. mieszkańców wsi 
Sobianowice gm. Wólka pow Lublin wobec Żydów. Wg doniesienia, Skrzypek Stanisław wydał 
Niemcom rodzinę Żyda Berka, który został wysiedlony a jego mieszkanie zajął natychmiast Skrzypek. 
Więzień podaje, że został przez Skrzypka oskarżony przed Niemcami że ukrywa Żydów za co więzień 
został wywieziony na roboty. /niepaginowane/  1952-53 K. 31  
 
GK 522/14 Bochniarz Antoni i inni /Pietrzak Franciszek/ podejrzani o wskazanie ukrywającej się u 
Wernera Stanisława rodziny żydowskiej, która została rozstrzelana. Świadek Werner zeznał, że była 
to rodzina Nuty Chyla. Wg świadka, majątek tego Żyda został złożony u Jaronia Jana. Rodzinę 
żydowską (7 osób) zabrali od niego policjanci granatowi wraz z żandarmami i  wywieźli do lasu koło 
wsi Minkowice, gdzie ich zastrzelili. Świadek wskazuje nazwiska osób które zabrały ubrania 
zastrzelonych Żydów zawierające pozaszywane kosztowności. Za ukrywanie Żydów świadek skazany 
został na 2 lata więzienia z czego w więzieniu spędził 6 mies. /k. 3-5/ Umorzone z braku dowodów 
winy. 1954. K 26.  
 
GK 522/15 Szmit /Szmidt/ Jan podczas okupacji burmistrz Łącznej pow. lubelski podejrzany na 
podstawie zeznania Lasoty Henryka  o udział w morderstwach dokonywanych na tym terenie na 
ludności polskiej i żydowskiej. Lasota zeznał, że widział na własne oczy jak wiosną 1942r. podejrzany 
wspólnie z SS rozstrzelał 10 Żydów za to, że nie chcieli zamiatać ulic /k. 2/. Pozostali świadkowie 
przyznali, że widywali podejrzanego jeżdżącego z policja niemiecką do getta ale nic im nie wiadomo 
żeby brał udział w rozstrzeliwaniu. Umorzone wobec braku dostatecznych dowodów winy. 1954, K 
21.  
 
GK 522/16 Boguta Władysław podejrzany na podstawie anonimu wydanie żandarmerii niemieckiej, w 
Kolonii Borkowina, gm. Niedrzwica pow. lubelski 6 osobowej rodziny żydowskiej nazwiskiem Smule 
/Szmule/ z Bełżca. Autor anonimu stwierdza, że podejrzany złapał ich w lesie i pędził na posterunek, a 
po zastrzeleniu, jeszcze żywych dobijał i odzierał z odzieży. Żydzi ci wcześniej dali mu dużo towarów i 
złota żeby się wykupić. /k.3,4/. Św. Lisik Antoni /k.9/ i Owczarski Józef /k. 10/ potwierdzają zawarte w 
anonimie informacje. Umorzone z braku dostatecznych dowodów winy. 1954, K 66.  
 
GK 522/20 Słomka Feliks podczas okupacji agronom kol. Jaszczów, podejrzany m.in. o to, że  usiłował 
obrabować i zabić Żyda który przyszedł do niego kupić krowy /św. Wróbel Helena k. 7/ .Inni 
świadkowie potwierdzają, że u podejrzanego przez jakiś czas pracował Żyd, a kiedy przestano go 
widywać podejrzany powiedział że odwiózł go do getta. Umorzone wobec braku dowodów winy. 
1955, K 27.  
 
GK 522/21 Woźniczka Grzegorz  podejrzany m.in. o złapanie i zastrzelenie Żydówek ukrywających się 
u Durki Ludwika. Jedna z nich nazywała się Aronowa. Wg przeprowadzonego wywiadu, podejrzany 
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czynu tego dokonał wspólnie z Olechowiakiem i Wójcikiem /k. 2/. Św. Dudek Władysław zeznał, że 
widział że Żydówki zostały zastrzelone we wsi Białki przez Wójcika Michała, a podejrzany nie brał w 
tym udziału tylko jako sołtys gromady spełniał obowiązek. Po czym Wójcik kazał świadkowi wykopać 
dół i zakopać zwłoki /k. 3/. Umorzone wobec braku dostatecznych dowodów winy. 1955, K 54.  
 
GK 522/23 Gul Aleksander  podejrzany o udział w morderstwie Żydów na terenie miejscowości 
Nowiny. Św. Tkaczyk Wojciech zeznał, że przez okres okupacji  w gromadzie Nowiny ukrywało się ok. 
60 Żydów. Zimą w gospodarstwach, latem w lesie Zęborzyce. Świadek twierdzi że to Gul wskazał 
żandarmerii miejsce ukrywania się Żydów, których wyłapano i zastrzelono /k. 16/.Umorzone z braku 
dowodów winy. 1955, K 28.  
 
GK 522/25 Kozłowski Roman oskarżony na podstawie doniesienia  Kozła Romana o to,  że obrabował 
i zastrzelił w 1944r.w lesie koło Majdanu Borowskiego dwóch Żydów /k.3/. Św. Bałaszek Stanisław 
potwierdza w zeznaniu zarzuty /k. 5/. Umorzone z braku dostatecznych dowodów. 1954-55, K 20.  
 
 
 


