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Scope and content of collection 
This collection contains selected files of the Provincial Court for Warsaw Province for trials during the 

years 1945-1956. These trials refer to to the Decree of August 31, 1944 (“Sierpniówka”), issued 
by the Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (PKWN), concerning the punishment of Nazi 
criminals guilty of murder and the persecution of civilians and prisoners of war as well as the 
punishment of traitors to the Polish Nation. The “Sierpniówka” was one of the world's first 
legislation on liability for war crimes committed during World War II. This decree also applied to 
soldiers of the Home Army (Armia Krajowa) whom the Communist propaganda in the 1940’s and 
1950’s attempted to portray as German collaborators. Microfilmed files refer to crimes 
committed against Jews by Germans, Poles, and other nationalities during the Nazi occupation. 
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Restrictions on access:  Researchers must complete and sign a User Declaration form before 
access is granted to materials from the Institute of National Remembrance (Instytut Pamięci 
Narodowej). 

 
Restrictions on reproduction and use:   

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

2. Publication or reproduction of documents (in the original language, in facsimile form or in the 
form of a translation of an excerpt or of the entire document) or making them available 
to a third party in any form requires the written consent of the Institute of National 
Remembrance. The use of an excerpt defined as the fair use right to quote does not 
require obtaining consent. 

3. Researchers assume all responsibility for the use of materials that belong to the Institute of 
National Remembrance. 

4. References to documents that belong to the Institute of National Remembrance must cite the 
Institute of National Remembrance as the owner of the original documents and include 
the full reference citation of the Institute of National Remembrance in the citations. 

 
Preferred bibliographic citation: Group reference, group name, extreme dates, archive name. The owner 

of the original documents (IPN, ref. XXXXX) 
 
Preferred footnote/endnote citation:  Archive name, group reference, group name, extreme dates, 

information identifying the documents (original documents' reference; IPN, ref. XXXXX) 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Sygn. GK 318. The United States Holocaust Memorial 
Museum Archives received the filmed collection via the United States Holocaust Museum 
International Archives Project in 2015. 

 
Existence and location of originals:  

The original files and the copyright to them are held by the Institute of National Remembrance - 
Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation (Institute of 
National Remembrance), ul. Wotoska 7, Warsaw 02-675, Poland. Phone no. + 48 22 581 
85 00.  

 
More information about this collection and other materials in the possession of the Institute of 

National Remembrance, including archival finding aids from the Archives of the Institute 
of National Remembrance, is available at their website: https://ipn.gov.pl 

 
Processing history: Processed by Aleksandra Borecka, 2015. 
 
 
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 
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Remembrance, including archival finding aids from the Archives of the Institute of National 
Remembrance, is available at the website: https://ipn.gov.pl 

 
This collection is arranged by the defendant surnames, and court case numbers. 
 
 
Indexing terms 

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. 
Poland. Sąd Wojewódzki w Warszawie--Trials, litigation, etc. 
World War, 1939-1945--Destruction and pillage--Poland. 
World War, 1939-1945--Atrocities--Investigations. 
World War, 1939-1945--Collaborationists--Poland. 
Jews--Crimes against--Poland--Warsaw--Registers. 
Polish people--Legal status, laws, etc.--Poland- 
Warsaw (Poland)--Politics and government--1945-1980--Sources. 
Warsaw (Poland : Voivodeship)--History--20th century. 
Warsaw (Poland)--History--Occupation, 1939-1945. 
Protocols. 

 
 

REEL LIST 
 

Reel number: File numbers: 
1 1, 4, 5, 6, 9 vol. 1-2 
2 9 vol. 2 (continuation), 11, 12 vol. 1-2, 13 vol. 1-2, 14 vol. 1-

2, 16, 17, 18, 19  
3 19 (continuation), 20 vol. 1-2, 26, 27 
4 28, 29, 34, 43 
5 43 (continuation), 45, 49, 51, 54, 61 
6 61 (continuation), 62, 65 vol. 1-2, 67 vol. 1 
7 67 vol. 1 (continuation), 67 vol. 2, 71 vol. 1-2, 76 vol. 1-2, 77, 

78, 80  
8 80 (continuation), 81, 82 vol. 1-2, 84, 85 
9 86, 91, 93, 94, 97, 99 

10 99 (continuation), 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107 
11 108, 109, 113, 117, 120 
12 122, 123, 124, 126 vol. 1 
13 126 vol. 2, 130, 131, 132, 133 
14 134, 136, 138, 139 
15 140, 141, 142, 145, 148, 152 

 
 

CONTAINER LIST 
 
Reel 1: 
 

GK 318 1 -  Helena Stefania BERGFRIED  vel ZAŁUSKA - w czasie okupacji w Lublinie podpisała 

https://ipn.gov.pl/
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volkslistę oraz w Kosowie Lackim prześladowała osoby narodowości żydowskiej, 1948-
1951, poszyt, kart 270  

 
GK 318 4-5-6 - Władysław KOWALIK i inni - w latach 1943-1945 na terenie powiatu Mińsk 

Mazowiecki jako policjant granatowy brał udział w łapankach i obławach oraz w 
zabójstwach obywateli polskich, 1944-1957, poszyt, kart 323; 1948-1949, kart 100; 
1949-1951 kart 78 

 
GK 318 - 9-9a - Adam KUŚNIERUK, Paweł ANDRZEJUK, Mateusz KUŚNIERUK - w 1942 r. na 

terenie wsi Dziłkowskie gm. Huszlew, pow. Siedlce ujęli i wydali w ręce policji 
granatowej dwóch jeńców radzieckich i jednego obywatela polskiego narodowości 
żydowskiej, 1950-1951, poszyt, kart 87; 1950, kart 121  

 
Reel 2: 
 

GK 318 - 9-9a - Adam KUŚNIERUK, Paweł ANDRZEJUK, Mateusz KUŚNIERUK - w 1942 r. na 
terenie wsi Dziłkowskie gm. Huszlew, pow. Siedlce ujęli i wydali w ręce policji 
granatowej dwóch jeńców radzieckich i jednego obywatela polskiego narodowości 
żydowskiej, 1950-1951, poszyt, kart 87; 1950, kart 121 - kontynuacja 

 
GK 318 - 11 - Stefan ROSA - jesienią 1942 r. we wsi Emilianów gm. Lucień pow. Gostynin wskazał 

żandarmerii niemieckiej ukrywającego się obywatela polskiego narodowości żydowskiej 
w wyniku czego został on rozstrzelany, 1950-1951, poszyt, kart 79 

 
GK 318 - 12-12a - Jan SZCZOTKA - na terenie Staw koło Dęblina doprowadził do żandarmerii 

niem. 2-ch zbiegłych z obozu jeńców radzieckich, którzy zostali rozstrzelani oraz będąc 
nadzorującym zatrudnioną ludność żydowską na terenie Staw znęcał się nad 
robotnikami żydowskimi co sprowadziło śmierć kilku obywateli, 1950-1951, poszyt, kart 
42; 1949-1950, poszyt, kart 43 

 
GK 318 - 13-13a - Stanisław WALKIEWICZ, Franciszek IZDEBSKI, Bronisław OKNIŃSKI, Jan 

Stanisław BORKOWSKI - w 1943 r. we wsi Bzowie gm. Czuryły pow. Siedlce wzięli udział 
w zabójstwie Żyda, którego ujęli i zamierzali oddać w ręce żandarmerii niemieckiej oraz 
ujęli 8 Żydów ukrywających się w bunkrze, odwieźli na posterunek policji granatowej w 
Zbuczynie skąd nazajutrz zostali zabrani przez żandarmerię niemiecką i rozstrzelani, 
1950-1951, poszyt, kart 73; 1950-1951, poszyt, kart 87 

 
GK 318 -  14-14a - Zygmunt KRAJEWSKI - w okresie okupacji niemieckiej w kolonii Smiary gm. 

Domanice pow. Siedlce brał udział wspólnie z innymi mieszkańcami kolonii Smiary w 
zabójstwie 7 obywateli polskich narodowości żydowskiej, 1950-1957, poszyt, kart 57; 
1950-1951, poszyt, kart 36 

 
GK 318 - 16 - Stanisław PRZYBYSZ - w 1943 r. we wsi Helenów pow. Radzymin wydał w ręce 

żandarmerii niemieckiej dwie osoby narodowości żydowskiej, 1950-1951, poszyt, kart 
108 

 
GK 318 - 17 - Jan SUCHENKO - w 1943 r. we wsi Nowinki pow. Radzymin współudział w wydaniu 

w ręce żandarmerii niemieckiej czterech osób narodowości żydowskiej, 1950-1951, 
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poszyt, kart 85  
 
GK 318 - 18 - Zdzisław CABAJ - w 1944 r. w Przyworach Dużych pow. Siedlce, dokonał zabójstwa 

na osobie nardowości żydowskiej, 1949-1951, poszyt, kart 141  
 
GK 318 - 19 - Wincenty ŚLIWA - w lutym 1943 r. w Zaścianie pow. Radzymin wydał w ręce 

żandarmerii niemieckiej dwie Polski narodowości żydowskiej, 1950-1951, poszyt, kart 
175 

 
Reel 3: 
 

GK 318 - 19 - Wincenty ŚLIWA - w lutym 1943 r. w Zaścianie pow. Radzymin wydał w ręce 
żandarmerii niemieckiej dwie Polski narodowości żydowskiej, 1950-1951, poszyt, kart 
175 - kontynuacja 

 
GK 318 - 20 - 20a - Stefan WIŚNIEWSKI i inni - w 1944 r. wskazali gestapo Polaków członków PPR. 

W aktach sprawy oryginalne dokumenty placówki Gestapo w Ciechanowie-Płocku 
dotyczące rozpracowania organizacji PPR w Płocku, 1950-1956, poszyt, kart 397  

 
GK 318 - 26 - Wilhelm MAUER - wydał żandarmerii dwie osoby narodowości żydowskiej w 

następstwie czego zostały one rozstrzelane w 1943 r., we wsi Bożymy pow. Radzymin, 
1950-1951, poszyt, kart 163 

 
GK 318 - 27 - Jan KOSOWSKI i inni - w 1943 r. w Międzylesiu pow. Węgrów, wydanie w ręce 

żandarmerii niemieckiej kilku osób narodowości żydowskiej, które następnie zostały 
rozstrzelane, 1950, poszyt, kart 273  

 
Reel 4: 
 

GK 318 - 28 - Władysław ŻELAŹNICKI - w 1944 r. we wsi Żeleźniki gm. Chuszczewska, pow. 
Sokołów, doprowadził do żandarmerii niemieckiej dwóch mężczyzn pochodzenia 
żydowskiego, którzy zostali rozstrzelani, zamordował żołnierza Armii Czerwonej oraz 
działał na szkodę ludności poprzez udział w rewizjach, denuncjacjach i kradzieżach, 
1947-1954, poszyt, kart 347  

 
GK 318 - 29 - Franciszek WRZOSEK i Ignacy KARCZEWSKI - w sierpniu 1943 r. we wsi Zionaki gm. 

Wyszków pow. Wegrów brali udział w dokonaniu zabójstwa trzech obywateli polskich 
narodowości żydowskiej, 1950-1953, poszyt, kart 184 

 
GK 318 - 34 - Polikarp KLUKOWSKI - wiosną 1943 r. w gromadzie Jędrzejów pow. Mińsk 

Mazowiecki brali udział w ujęciu i oddaniu w ręce żandarmerii niemieckiej 2 obywateli 
narodowości żydowskiej, w wyniku czego osoby te zostały rozstrzelane, 1950-1953, 
poszyt, (zły stan), kart 227 

 
GK 318 - 43 - Maria GOŁĄB - początek września 1943 r. w Ostrowi Mazowieckiej wydała 

żndarmerii niemieckiej wiele osób pochodzenia cygańskiego i wielu obywateli polskich, 
1950-1952, poszyt, kart 206 
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Reel 5: 
 

GK 318 - 43 - Maria GOŁĄB - początek września 1943 r. w Ostrowi Mazowieckiej wydała 
żndarmerii niemieckiej wiele osób pochodzenia cygańskiego i wielu obywateli polskich, 
1950-1952, poszyt, kart 206 - kontynuacja 

 
GK 318 - 45 - Franciszek RUSIAN i Józef PAWLAK - pierwszy zawiadomił policję granatową o tym, 

że w stodole u niego ukrywa się Żyd, drugi jako policjant granatowy ujął ukrywającego 
się i odstawił go do żandarmerii niemieckiej, która zastrzeliła go na miejscu, 1950-1954, 
poszyt, kart 238  

 
GK 318 - 49 - W. SYDRY - w 1941 r. w osadzie Wiskitki pow. Grodzisk Mazowiecki jako sołtys tej 

osady współnie z policją granatową zatrzymał Henryka Funtowicza narodowości 
żydowskiej, powodując jego aresztowanie i rozstrzelanie przez żandarmerię; brał udział 
w ujęciu osób przeznaczonych na wywiezienie na roboty do Niemiec, 1949-1952, poszyt, 
kart 276 

 
GK 318 - 51 - Wojciech NOGAL - jesienią 1943 r. ujął i doprowadził obywatela polskiego 

narodowości żydowskiej do żandarmerii niemieckiej w wyniku czego został rozstrzelany 
przez żandarmerię, 1950-1957, poszyt, kart 199 

 
GK 318 - 54 - Piotr MORO - jako funcjonariusz policji granatowej brał udział w dokonywaniu 

zabójstw Polaków i Żydów w latach 1943-1944 na terenie pow. Mińsk-Maz., 1950-1964, 
poszyt, kart 134 

 
GK 318 - 61-62 - Adam Dunikowski - w czasie okupacji niemieckiej na terenie gminy Raciąż pow. 

Sierpecki oddał w ręce żandarmerii niemieckiej szereg obywateli polskich, w tym 
ukrywających się jeńców WP zbiegłych z obozu, dwie Żydówki, inne osoby poszukiwane 
przez władze niemieckie. W wyniku tego część osób zostało aresztowanych, a dwóch 
członków AL zabitych, 1950-1955, poszyt, kart 147; 1950, poszyt, kart 94 

 
Reel 6: 
 

GK 318 - 61-62 - Adam Dunikowski - w czasie okupacji niemieckiej na terenie gminy Raciąż pow. 
Sierpecki oddał w ręce żandarmerii niemieckiej szereg obywateli polskich, w tym 
ukrywających się jeńców WP zbiegłych z obozu, dwie Żydówki, inne osoby poszukiwane 
przez władze niemieckie. W wyniku tego część osób zostało aresztowanych, a dwóch 
członków AL zabitych, 1950-1955, poszyt, kart 147; 1950, poszyt, kart 94 - kontynuacja 

 
GK 318 - 65-65a - Saturnin KINKIEL - jesienią 1943 r. k/Warszawy zadenuncjował przed 

żandarmerią członków polskiego podziemia, wskazał żandarmerii miejsce ukrycia 4 
obywateli narodowości żydowskiej, których w następstwie rozstrzelano, 1950-1958, 
poszyt, (stan niedostateczny), kart 453; 1950, poszyt, (stan średni) kart 138 

 
GK 318 - 67-67a - Filip FIJEWSKI, Teofil CHODKIEWICZ, Roman GAJEWSKI, Lucjan WOJTYŃSKI - w 

listopadzie 1943 r. w Pniewniku pow. Węgrowski wzięli udział w ujęci 3 osób 
narodowości żydowskiej, które następnie zostały rozstrzelane przez żołnierzy 
niemieckich, 1950-1953, poszyt, kart 249; 1949-1950, poszyt, kart 62  
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Reel 7: 
 

GK 318 - 67-67a - Filip FIJEWSKI, Teofil CHODKIEWICZ, Roman GAJEWSKI, Lucjan WOJTYŃSKI - w 
listopadzie 1943 r. w Pniewniku pow. Węgrowski wzięli udział w ujęci 3 osób 
narodowości żydowskiej, które następnie zostały rozstrzelane przez żołnierzy 
niemieckich, 1950-1953, poszyt, kart 249; 1949-1950, poszyt, kart 62 - kontynuacja 

 
GK 318 - 71-71a - Kazimierz EDELHOFF - udział w zabójstwie 1000 osób narodowości żydowskiej 

i udział w łapankach osób wywożonych następnie na roboty do Niemiec w latach 1942-
1943 w Mińsku Mazowieckim, 1951, poszyt, kart 52; 1947-1951, poszyt, kart 89, 1 
zdjęcie 

 
GK 318 - 76-76a - Wincenty GAWROŃSKI - jako funkcjonariusz granatowej policji oddał w ręce 

żandarmerii niemieckiej kobietę narodowości żydowskiej, brał udział w łapankach 
ludności i odbieraniu produktów żywnościowych na terenie Grójca, 1951-1953, poszyt, 
kart 89; 1948-1951, poszyt, kart 38 

 
GK 318 - 77 - Mieczysław DEREWICZ - w latach 1940-1944 na terenie pow. grójeckiego jako 

policjant granatowy brał udział razem z żandarmerią niemiecką w rozstrzelaniu 5 osób 
narodowości żydowskiej oraz 4 Polaków, a nadto w tymże miejscu i czasie brał udział w 
aresztowaniu i łapankach Polaków na roboty przymusowe do Niemiec, 1951-1955, 
poszyt, kart 236 

 
GK 318 - 78 - Stanisław RUMOWICZ - w 1943 r. w Płudach woj. warszawskie ujął rodzinę 

składającą się z 5 osób narodowości żydowskiej oraz doprowadził ją na posterunek 
policji granatowej, 1951, poszyt, 88 kart 

 
GK 318 - 80 - Wacław BAREJA i inni - w sierpniu 1943 r. we wsi Dąbrówka Ług. pow. Skórzec 

pow. Siedlce wzięli udział w zabójstwie osoby narodowości żydowskiej, 1950-1951, 
poszyt, kart 279 

 
Reel 8: 
 

GK 318 - 80 - Wacław BAREJA i inni - w sierpniu 1943 r. we wsi Dąbrówka Ług. pow. Skórzec 
pow. Siedlce wzięli udział w zabójstwie osoby narodowości żydowskiej, 1950-1951, 
poszyt, kart 279 - kontynuacja 

 
GK 318 - 81 - Józef SZAFLIK, Feliks WOŹNIAK - w 1943 r. jako policjanci granatowi brali udział w 

zamordowaniu rodziny żydowskiej pomiędzy wsią Przytoka a Jędrzejwów gm. Jakubów, 
a nadto w tymże roku w Kałuszynie brali udział w masowym morderstwie osób 
narodowości żydowskiej gdzie zabito 1200 osób, 1949-1963, poszyt, kart 256 

 
GK 318 - 82-82a - Kazimierz ZIÓŁKOWSKI - jako zastępca sołtysa wsi Mosty wydał w ręce policji 

granatowej mężczyznę narodowości żydowskiej, 1951-1955, poszyt, kart 111; 1949-
1950, poszyt, kart 107 

 
GK 318 - 84-85 - Stefan BRODZIK i inni - oskarżony o współpracę z gestapo jako konfident w 
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okresie okupacji na terenie wsi Łęg Starościński, w 1939 r. wymuszali podstępnie od 
osób narodowości żydowskiej ich mienie, a nadto osk. Brodzik wydał żandarmerii 
niemieckiej w Łęgu Starościńskim 10 osób narodowości żydowskiej, 1951-1959, poszyt, 
kart 131; 1949-1952, poszyt, kart 156 

 
Reel  9: 
 

GK 318 - 86 - Wiesław-Antoni PORZECZKOWSKI - pełniąc funkcję blokowego w obozie na 
Majdanku w l. 1943-1944 znęcał się nad więźniami, 1950-1952, poszyt, kart 131 

 
GK 318 - 91 - Leon KULESZA i Władysław WIŚNIEWSKI - ujęcie i wydanie chłopca żydowskiego 

żandarmerii niemieckiej w 1943 r. w Uderzynku gm. Poręba pow. Ostrów Mazowiecka, 
1949-1963, poszyt, kart 183 

 
GK 318 - 93 - Maria PIEŃKOWSKA - wydanie władzom niemieckim 4 jeńców radzieckich i 

mężczyzny narodowości żydowskiej we wsi Lubiesza gm. Olszew pow. Sokołów w wyniku 
czego wszyscy zostali rozstrzelani, 1951-1952, poszyt, kart 151  

 
GK 318 - 94 - Henryk ŚWIĘTOCHOWSKI - zamordowanie mężczyzny narodowości żydowskiej na 

terenie wsi Dłużka gm. i pow. Mińsk Mazowiecki, 1951-1952, poszyt, kart 183 
 
GK 318 - 97 - Czesław TYMIŃSKI - w lutym 1943 r. we wsi Złotki gm. Boguły pow. Ostrów 

Mazowiecka jako członek NSZ zamordował Żyda, 1951-1952, poszyt, kart 106  
 
GK 318 - 99 - Czesław Celestym ZAWISTOWSKI - jako policjant pomocniczej policji niemieckiej 

Hilfspolizei aresztował we wsi Paproć Mała Żydówkę i konwojował ją na posterunek 
niemieckiej żąndarmerii w Szumie pow. Łomża w lutym 1943 r., 1951-1955, poszyt, kart 
172 

 
Reel 10: 
 

GK 318 - 99 - Czesław Celestym ZAWISTOWSKI - jako policjant pomocniczej policji niemieckiej 
Hilfspolizei aresztował we wsi Paproć Mała Żydówkę i konwojował ją na posterunek 
niemieckiej żąndarmerii w Szumie pow. Łomża w lutym 1943 r., 1951-1955, poszyt, kart 
172 - kontynuacja 

 
GK 318 - 100 - Stanisław WRZOSEK, Wojciech WYSZOMIRSKI - w czasi eokupacji ujeli i wydali 

żandarmom niemieckim Żyda, 1950-1956, poszyt, kart 200 
 
GK 318 - 101 - Maria BŁASZKIEWICZ, Adam FONDERSKI - schwytanie 2 Żydówek w miejscowości 

Wierzbowiec i doprowadzenie na posterunek niemieckiej żandarmerii w Sochocinie 
pow. Płońsk w 1941 r., 1950-1953, poszyt, kart 132 

 
GK 318 - 103 - Czesław RADZIEJEWSKI - w 1943 r. ujął i wydał żandarmerii niemieckiej w 

miejscowości Rudnik pow. Siedleckiego Żydówkę oraz Żyda o przezwisku "Sacharyna", 
1950-1957, poszyt, kart 158 

 
GK 318 - 104 - Bonifacy GŁUCHOWSKI - dnia 11 VI 1944 r. w miejscowości Sulki pow. Węgrów 
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ujął i wydał Niemcom Żyda, 1950-1955, poszyt, kart 123 [zob. sygnatura 106]  
 
GK 318 - 105 - Bolesław ZALEWSKI - schwytanie Żyda i oddanie go w ręce żandarmerii 

niemieckiej w miejscowości Sulki pow. Węgrów w 1943 r., 1949-1950, poszyt, kart 72  
 
GK 318 - 106 -  Bonifacy GŁUCHOWSKI - dnia 11 VI 1944 r. w miejscowości Sulki pow. Węgrów 

ujął i wydał Niemcom Żyda, 1950, poszyt, kart 78 [zob. sygnatura 104]  
 
GK 318 - 107-108 - Stanisław KOŚCIŃSKI, Władysław WOJTAS - ujęcie Żyda w 1943 r., w 

miejscowości Trojanów pow. Garwolin i oddanie go żandarmerii, na skutek czego został 
rozstrzelany, 1950-1965, poszyt, kart 96; 1949-1951, poszyt, kart 227 

 
Reel 11: 
 

GK 318 - 108 - Stanisław KOŚCIŃSKI, Władysław WOJTAS - ujęcie Żyda w 1943 r., w miejscowości 
Trojanów pow. Garwolin i oddanie go żandarmerii, na skutek czego został rozstrzelany, 
1950-1965, poszyt, kart 96; 1949-1951, poszyt, kart 227 

 
GK 318 - 109 - Władysław WOJTAS - jako fornal w majątku Trojanów brał udział na rozkaz policji 

granatowej w obławie na mężczyznę narodowości żydowskiej, 1950, poszyt, kart 46 
 
GK 318 - 113 - Tadeusz SKARŻYŃSKI - denuncjowanie ludności narodowości żydowskiej przed 

władzami niemieckimi we wsi Helenów gm. i pow. Radzyń, 1951-1952, poszyt, kart 177 
 
GK 318 - 117 - Jan KIJEK, Stanisław KACZMAREK, Wacław STEFAŃSKI, Julian PALARCZYK, Julia 

ŁYSZKOWSKA, Józef STAGIENKO - ujęli dwie Żydówki ukrywające się na terenie gromady 
Wyczółki pow. Grodzisk Maz. w 1943 r. i oddali je w ręce żandarmerii stacjonującej w 
Żyrardowie, która rozstrzelała je w pobliskim lesie, 1951-1955, poszyt, kart 274 

 
GK 318 - 120 - Czesław JASIŃSKI, Czesław CHIMKOWSKI - w 1944 r. we wsi Dzierżonin pow. 

Pułtusk zawiadomili żandarmerię niemiecką o ukrywaniu przez obywatelkę polską 
Żydówki w konsekwencji czego obywatelka ta została wysłana do Oświęcimia, skąd już 
nie wróciła, 1951-1954, poszyt, kart 192 

 
Reel 12: 
 

GK 318 - 122 - Aleksander KOWALSKI - w 1943 r. we wsi Brodowo gm. Gołębie pow. Pułtusk 
zarządził dostarczenie do żandarmerii niemieckiej mężczyznę narodowości żydowskiej, w 
następstwie czego osoba ta została rozstrzelana, 1951-1952, poszyt, kart 119  

 
GK 318 - 123 - Marian Franciszek KULIKOWSKI, Wacław KONOPKA - w styczniu 1943 r. w 

Ptaszkach gm. Stok Ruski pow. Siedlce pilnowali kobietę narodowości żydowskiej od 
chwili ujęcia do czasu przetransportowania jej na posterunek policji granatowej w 
Mordach uniemożliwiając jej ucieczkę, 1951-1952, poszyt, kart 175 

 
GK 318 - 124 - Stanisław KUROWSKI - w 1943 r. w Płoszycach gm. Lelis pow. Ostrołęka będąc 

obecny przy ujęciu osoby narodowości żydowskiej strzelał za uciekającymi w wyniku 
czego osoba ta została postrzelona i ujęta przez żandarmerię niemiecką, 1951-1952, 
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poszyt, kart 143 
 
GK 318 - 126 - Władysław KRÓLIK - liczne zabójstwa Polaków i Żydów oraz znęcanie się nad 

Polakami i Żydami, pow. Wegrów 1940-1944, 1951-1959, poszyt, kart 515 
 
Reel 13: 
 

GK 318 - 126 a - załącznik do akt sprawy Władysława KRÓLIKA, akta Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, 1949-1951, poszyt, (stan zły) kart 389 

 
GK 318 - 130 - Wiktoria BARTNIK i Hipolit MATUSIK - we wsi Międzyleś pow. Węgrów ujeli i 

oddali w ręce żnadarmerii obywatelkę polską narodowości żydowskiej, 1950-1955, 
poszyt, kart 131 

 
GK 318 - 131 - Edward PODGÓRNIAK i Józef DOMINIK - w czasie okupacji na terenie powiatu 

węgrowskiego jako policjanci kryminalni brali udział w dokonywaniu zabójstw osób 
ludności cywilnej prześladowanych ze względów rasowych, 1950-1951, poszyt, kart 325 

 
GK 318 - 132 - Henryk SADOWSKI - we wsi Suchodost pow. Węgrów wskazał żandarmerii że u 

Czesława Krasnodębskiego ukrywają się w stodole Żydzi, którzy wskutek powyższego 
zostali wypędzeni, a następnie przez patrol żandarmerii zamordowani, 1950-1951, 
poszyt, kart 42 

 
GK 318 - 133 - Józef PIETRZAK vel PIETRUSIAK - branie udziału wraz z żandarmerią niemiecką w 

łapankach ludności żydowskiej na terenie powiatu siedleckiego, 1950-1951, poszyt, kart 
123 

 
Reel 14: 
 

GK 318 - 134 - Tomasz FIGLER - denuncjowanie ludności żydowskiej przed władzami niemieckimi 
w osadzie Stoczek pow. Węgrów, 1950-1952, poszyt, kart 141 

 
GK 318 - 136 - Eugeniusz KISIELIŃSKI i inni - ujęcie i oddanie w ręce policji granatowej obywateli 

narodowości żydowskiej we wsi Kisielany-Kuce, 1948-1951, poszyt, kart 277 
 
GK 318 - 138 - Ludwik POSTEK i Stanisław SKRZECZKOWSKI - w 1943 r. w Rostkach gm. Miedzna 

pow. Węgrów wzięli udział w zatrzymaniu i doprowadzeniu do władz niemieckich trzech 
osób narodowości żydowskiej, 1949-1951, poszyt, kart 213 

 
GK 318 - 139 - Ernest PANKONIN - dnia 6 IV 1940 r. w Nowym Dworze Maz. ujął i doprowadził do 

gestapo członka KPP, który następnie został skazany na karę śmierci oraz w NDM bił i 
kopał Żydów, pozbawiał ich żywności oraz bił polskich robotników, 1949-1957, poszyt, 
kart 253 

 
Reel 15: 
 

GK 318 - 140 - Alfons MACHNIK - w 1943 r. w Legionowie pow. warszawski wskazał żandarmerii 
niemieckiej miejsce ukrywania się osób narodowości żydowskiej w wyniku czego zostały 
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one rozstrzelane, 1950-1951, poszyt, kart 93 
 
GK 318 - 141 - Eugeniusz OŁÓWEK i inni -  w l. 1942-1943 we wsi Łojki gm. Łochów ujeli i oddali 

żandarmerii niemieckiej kilka osób narodowości żydowskiej, 1949-1951, poszyt, kart 192 
 
GK 318 - 142 - Jan SZCZOTKA - w 1943 r. we wsi Wola Rasztowska pow. Radzymin zameldował 

do władz niemieckich o pobycie we wsi 11 osób narodowości żydowskiej w wyniku 
czego osoby te zostały rozstrzelane przez żandarmów, a nadto w tymże roku i miejscu 
wskazał żandarmerii niem. 3 Polaków, którzy nie zdali kontyngentów i tym spowodował 
pobicie ich przez żandarmerię, 1950-1954, poszyt, kart 149 

 
GK 318 - 145 - Eugeniusz BRANICKI - w 1943 r. w Łosiewicach pow. Węgrów wskazał żandarmom 

niemieckim miejsce pobytu ukrywających się w lesie osób narodowości żydowskiej, 
1950-1951, poszyt, kart 123 

 
GK 318 - 148 - Antoni POSZWA - w 1942 i 1943 roku w Mierznej pow. Wegrów dokonał 

zabójstwa 4 obywateli polskich narodowości żydowskiej, brał udział w zabójstwie ok. 20 
osób oraz poszukiwaniu i ujmowaniu ukrywających się osób narodowości żydowskiej i 
prześladowanych ze względów politycznych Polaków, 1950-1951, poszyt, kart 193 

 
GK 318 - 152 - Feliks TROJAN i inni - wydanie w ręce władz niemieckich osób narodowości 

żydowskiej na jesieni 1943 r. we wsi Mrozowa Wola pow. Węgrów, 1943-1950, poszyt, 
kart 168  

 
 


