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ZAŁĄCZNIK NR 1: ŚLEDZTWA O SZCZEGÓLNYM CIĘŻARZE 
GATUNKOWYM PROWADZONE PRZEZ ODDZIAŁOWE KOMISJE 
ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

1. Oddziałowa Komisja w Białymstoku

a) zbrodnie nazistowskie

sygn. akt S 15/01/Zn

Śledztwo w sprawie dokonania w dniach 7 i 8 lipca 1941 r. w Radziłowie, zabójstw obywa-
teli polskich narodowości żydowskiej.

Pomimo ponownego skierowania w dniu 21 października 2006 r. do organów wymiaru 
sprawiedliwości Izraela prośby o realizację wniosku o pomoc prawną dotychczas nie wpłynęły 
protokoły przesłuchań wskazanych w prośbie świadków oraz materiały dotyczące rozpoznania 
wśród sprawców Hermanna Schapera. 

Przesłuchani w śledztwie kolejni świadkowie nie wnoszą nowych okoliczności do sprawy, 
gdyż ich zeznania jedynie potwierdzają zaistnienie zbrodni, nie wskazując konkretnych 
sprawców czynu. 

sygn. akt S 70/04/Zn

Śledztwo w sprawie zabójstw obywateli polskich dokonanych w latach 1941-1944 
w Grodnie i w okolicznych miejscowościach przez funkcjonariuszy III Rzeszy było prowadzone 
od 12 września 2001 r.

Z Prokuratury Republiki Białorusi uzyskano odpowiedź na skierowany tam wniosek 
o pomoc prawną, dotyczący udzielenia informacji o sposobie wykorzystania, przekazanego 
w 1979 r. przez ówczesną GKBZH w Polsce materiału dowodowego, obejmującego zeznania 
świadków w sprawie popełnienia w czasie okupacji niemieckiej w Grodnie kilkudziesięciu za-
bójstw obywateli polskich. Prokuratura Republiki Białorusi poinformowała, że nie dysponuje 
żadnymi danymi o przeprowadzeniu postępowań karnych w sprawie takich zabójstw. 

Z Centrali w Ludwigsburgu uzyskano informację o ustalonych w toku śledztwa sprawcach 
odpowiedzialnych za zbiorowe egzekucje obywateli polskich na Grodzieńszczyźnie. Z otrzy-
manej odpowiedzi wynika, że niemieccy funkcjonariusze III Rzeszy; W. Fromm, F. Osterode, 
O. Hellwig, F. Stumm, J. Haag, H. Hirschfeld, Leberecht von Bredow, H. Limpert, W. Altenloh, 
H. Zimmermann, O. Streblow i K. Wiese zmarli. Wobec ich śmierci i braku możliwości usta-
lenia tożsamości pozostałych bezpośrednich wykonawców ich rozkazów śledztwo umorzono 
w dniu 2 lutego 2006 r. Zebrane w śledztwie dowody utrwaliły 82 przypadki niemieckich 
zbrodni wojennych.

b) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt S 17/00/Zk

Śledztwo w sprawie zabójstw kilkuset cywilnych i wojskowych obrońców Grodna dokona-
nych w okresie od 22 września 1939 do 21 czerwca 1941 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej, 
funkcjonariuszy NKWD i dywersantów sowieckich.

Z Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej uzyskano odpowiedź na skierowany 
tam wcześniej wniosek o podanie danych personalnych funkcjonariuszy radzieckiego wymiaru 
sprawiedliwości, którzy brali udział w sądowych zbrodniach zabójstwa obrońców miasta. 
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Według Głównej Prokuratury Wojskowej, ściganie sprawców zabójstw obrońców Grodna, 
zgodnie z prawem rosyjskim, uległo przedawnieniu. Dlatego też strona rosyjska odmówiła 
przekazania danych przewodniczącego Trybunału Wojskowego 11. Armii w Grodnie, 
Kondratjewa, i członków tego Trybunału: Zołotowa i Osokina, zastępcy przewodniczącego 
Sądu Obwodowego w Białymstoku, W. Rybina, ławników: Nikulina i Miesrowicza, jak 
i prokuratorów: Lewina, Fundatorowa, Minkina i Wietrowa, którzy brali udział w oskarżeniu 
i skazaniu na śmierć obywateli polskich, twierdząc, że byłoby to sprzeczne z obowiązującym 
w Federacji Rosyjskiej prawodawstwem. Prokuratura białoruska również odmówiła 
udostępnienia danych tych funkcjonariuszy państwa radzieckiego, uznając, że przeczy to 
zasadom prawodawstwa Republiki Białorusi. Wobec braku możliwości podjęcia działań 
zmierzających do pociągnięcia wskazanych powyżej funkcjonariuszy radzieckiego państwa 
do odpowiedzialności karnej oraz wyczerpania możliwości ustalenia tożsamości sprawców 
pozostałych zabójstw, w dniu 10 kwietnia 2006 r. śledztwo umorzono. Zebrane w śledztwie 
dowody w postaci zeznań świadków, dokumentów archiwalnych utrwaliły 19 przypadków 
sowieckich egzekucji, których ofiarami padło około 300 obrońców Grodna. W decyzji kończącej 
sprawę przedstawiono argumenty wskazujące, iż czyny te w świetle prawa międzynarodowego 
należy traktować jako nieulegające przedawnianiu zbrodnie wojenne zabójstw osób, którym 
przysługiwały prawa jeńców.

sygn. akt S 12/01/Zk

Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności, połączonego ze szczególnym 
udręczeniem, Aleksandra Rybnika i innych 23 członków WiN-u, dokonanego w 1946 r. 
w Białymstoku i Suwałkach przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego.

Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie ujawniło, że wobec zatrzymanych członków 
WiN-u funkcjonariusze UB w Białymstoku i Suwałkach stosowali przemoc fizyczną i groźby 
bezprawne, a sędziowie i prokuratorzy państwa komunistycznego dopuścili się wobec nich 
zbrodni sądowej. Ocena dowodów zgromadzonych w tym postępowaniu pozwoliła na stwier-
dzenie niedopełnienia obowiązków przez sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Białym-
stoku: Włodzimierza Ostapowicza, Zbigniewa Furtaka, a także ławnika Wacława Kosmatki 
oraz prokuratora wojskowego Adama Maasy. Prowadzący śledztwo uznał, że niedopełnienie 
obowiązków przez sędziów i prokuratora wynikało z realizacji nadrzędnego celu komunistycz-
nego państwa totalitarnego – prześladowania osób z powodu ich przynależności do określonej 
grupy politycznej. Przestępcze działanie sprawców, pełniących funkcje w organach wymiaru 
sprawiedliwości, przejawiało się nierespektowaniem obowiązku sumiennego, bezstronnego 
i zgodnego z prawem rozstrzygania spraw, a także niedopełnieniem obowiązku bezstronności 
w wyjaśnianiu wszelkich okoliczności służących do ustalenia prawdy. Podczas pokazowego 
procesu zorganizowanego w białostockim kinie „Ton”, przy nieuwzględnieniu okoliczności 
przemawiających na korzyść oskarżonych, takich jak działanie z patriotycznych pobudek, do-
tychczasowy nienaganny tryb życia oskarżonych, przyznanie się do działalności w organizacji 
niepodległościowej, wyrokiem z dnia 20 lipca 1946 r. bezzasadnie na kary śmierci zostało ska-
zanych 7 członków „WiN”, zaś pozostali na kary długoletniego pozbawienia wolności. 

Z powodu śmierci wyżej wymienionych sędziów, ławnika i prokuratora – osób, wobec 
których istniały podstawy do sporządzenia postanowienia o przedstawieniu zarzutów – w dniu 
26 czerwca 2006 r. śledztwo zostało umorzone. 

sygn. akt S 4/02/Zk

Postępowanie przeciwko Mirosławowi M. oskarżonemu o to, że 20 marca 1947 r.
 w Miłkach bezprawnie pozbawił wolności żołnierza AK Czesława B. i przekazał go 
funkcjonariuszom NKWD, którzy uprowadzili go z Polski.

Sąd Rejonowy w Giżycku zlecił badania, czy aktualny stan zdrowia oskarżonego pozwala 
na jego uczestnictwo w rozprawie. W opinii sądowej biegli orzekli, że stan zdrowia oskarżonego 
uniemożliwia jego udział w postępowaniu. Postanowieniem z dnia 4 września 2006 r. Sąd 
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Rejonowy w Giżycku zawiesił postępowanie przeciwko Mirosławowi M., jednakże postanowił 
po 6 miesiącach zarządzić ponowne badanie oskarżonego.

sygn. akt S 69/01/Zk

Śledztwo w sprawie zabójstwa w lipcu 1945 r. w nieustalonym miejscu grupy około 600 
osób zatrzymanych podczas tzw. obławy lipcowej, przeprowadzonej przez wojska NKWD 
przy współudziale funkcjonariuszy UB, MO oraz żołnierzy WP jest prowadzone od dnia 
12 październiku 2001 r.

Z uwagi, iż w 2005 r. rosyjska prokuratura poinformowała, że nie posiada żadnych 
dokumentów potwierdzających rozstrzeliwanie ludności cywilnej w lipcu 1945 r. na terenie 
Suwalszczyzny, w dniu 6 lutego 2006 r. skierowano ponowny wniosek do Federacji Rosyjskiej 
o przekazanie dokumentów dotyczących 81. Korpusu 50. Armii. Zgromadzony bowiem 
materiał dowodowy wskazuje, że akcja pacyfikacyjna była prowadzona głównie siłami tego 
korpusu oraz jednostkami 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych. Dzienniki bojowe tych jednostek 
powinny zatem zawierać informacje o charakterze operacji prowadzonej w lipcu 1945 r. oraz 
wskazywać na konkretne pododdziały i ich dowódców uczestniczących w obławie, a także 
dane o dalszym losie zatrzymanych.

W dniu 12 lipca 2006 r. wpłynęło pismo Głównej Prokuratury Wojskowej, przedstawiające 
odmowne stanowisko zrealizowania wniosku o udzielenie pomocy prawnej w tej sprawie. 
Prokuratura rosyjska powołała się na zastrzeżenia złożone przy ratyfikacji w 1999 r. konwencji 
o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r. Strona rosyjska oświadczyła, iż 
udzielenia pomocy prawnej można odmówić, „jeśli ściganie lub wykonanie decyzji w sprawie 
jest niemożliwe z powodu przedawnienia zgodnie z prawodawstwem Rosyjskiej Federacji”. 
W związku z tym strona rosyjska zgodnie z art. 17 Umowy pomiędzy Rosyjską Federacją 
a Polską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 
16 września 1996 r., stwierdziła brak podstaw do realizacji wniosku o udzielenie pomocy 
prawnej.

Pomimo takiej decyzji kontynuowane są czynności procesowe, jednakże bez możliwości 
zapoznania się z dokumentami radzieckimi szanse na ujawnienie losu zaginionych są poważnie 
ograniczone. Dotychczas w toku śledztwa przesłuchano 540 świadków, w tym członków rodzin 
zaginionych. Przeprowadzono szereg kwerend materiałów archiwalnych, zgromadzonych 
w archiwach państwowych, zasobach IPN, Ośrodka Karta oraz w Centralnym Archiwum 
Wojskowym i Archiwum Wojsk Lądowych. Przeprowadzone czynności pozwoliły na ustalenie 
listy 545 osób zaginionych w obławie; dodatkowo lista ta może być rozszerzona o 68 kolejnych 
osób, co do których prowadzone czynności nie pozwalają obecnie na jednoznaczne ustalenie 
okoliczności ich zaginięcia.

sygn. akt S 52/02/Zk

Śledztwo w sprawie dokonanych w okresie od końca 1944 do 1957 r. przez funkcjonariuszy 
PUBP w Łomży zabójstw 8 osób zatrzymanych w tym urzędzie oraz dokonanych w okresie od 
końca 1944 r. bezprawnych pozbawień wolności połączonych ze stosowaniem niedozwolonych 
metod śledczych jest prowadzone od 23 kwietnia 2002 r.

Dotychczas przesłuchano 156 świadków, którzy w swoich zeznaniach opisują metody 
stosowania przez UB tortur fizycznych i psychicznych. Wskazują też ofiary, które mogły 
zostać przy tym zabite. Uzyskano dane personalne szefów PUBP w Łomży i ich zastępców 
oraz 326 funkcjonariuszy, którzy w różnych okresach pracowali w PUBP w Łomży. Podjęto 
działania zmierzające do ustalenia miejsc ich pobytu. Dokonano oględzin piwnic znajdujących 
się w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 5 w Łomży, który to budynek był siedzibą PUBP. 
Podczas oględzin ujawniono na ścianach piwnic napisy, w tym modlitwy, listy pożegnalne 
sporządzone przez osoby, które były przetrzymywane przez funkcjonariuszy UB. Ujawniono 
także pomieszczenia karcerów. Nadto dokonano oględzin posesji budynku, co pozwoliło na 
ustalenie teoretycznych miejsc, gdzie mogły być zakopywane zwłoki osób zamordowanych 
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przez oprawców z UB. Planowane jest przeprowadzenie specjalistycznych oględzin tych miejsc 
za pomocą urządzeń archeologicznych lub georadaru, w celu ustalenia, czy znajdują się tam 
szczątki ludzkie, a w przypadku potwierdzenia tego faktu, podjęcie prac ekshumacyjnych.

sygn. akt S 21/04/Zk

Śledztwo przeciwko funkcjonariuszowi PUBP w Łomży Włodzimierzowi W. zostało za-
kończone wniesieniem w dniu 14 czerwca 2004 r. wniesieniem do Sądu Rejonowego w Bielsku 
Podlaskim aktu oskarżenia o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad aresztowanym Remigiu-
szem Ś.

Sąd wydał w dniu 18 stycznia 2006 r. wyrok uniewinniający Włodzimierza W., uznając, że 
w sprawie istnieją wątpliwości, których nie da się usunąć, i w myśl obowiązującej procedury 
rozstrzygnął je na korzyść oskarżonego. Zdaniem Sądu, wiarygodność zeznań pokrzywdzone-
go Remigiusza Ś. budzi znaczne wątpliwości, gdy stwierdza on, że personalia Włodzimierza W. 
poznał podczas śledztwa, albowiem zwracali się tak doń inni funkcjonariusze PUBP w Łomży. 
Nie jest możliwe ponowne przesłuchanie pokrzywdzonego z uwagi na jego zgon. Niewątpli-
wie miało to wpływ na treść orzeczenia Sądu Okręgowego w Białymstoku, który wyrokiem 
z dnia 20 kwietnia 2006 r. roku nie uwzględnił apelacji prokuratora i utrzymał w mocy wyrok 
uniewinniający.

sygn. akt S 21/05/Zk 

Śledztwo przeciwko Andrzejowi S. funkcjonariuszowi SB zostało zakończone w dniu 
29 grudnia 2006 r. skierowaniem do Sądu Rejonowego w Białymstoku aktu oskarżenia, w któ-
rym zarzuca się oskarżonemu, że w okresie od 21 stycznia 1982 do 30 marca 1982 r. w Białym-
stoku znęcał się moralnie i fizycznie nad tymczasowo aresztowanym Andrzejem R., działaczem 
związkowym, w ten sposób, że w trakcie prowadzonych czynności w sprawie karnej przeciwko 
wymienionemu wyzywał go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, wyśmiewał, poni-
żał oraz groził nieprzewidzianym w prawie zaostrzeniem odpowiedzialności karnej w związku 
z działalnością związkową pokrzywdzonego, a nadto przykuł Andrzeja R. w czasie jednego 
z przesłuchań do kaloryfera, uniemożliwiając mu odmowę uczestnictwa w czynności proce-
sowej, oraz naruszył jego nietykalność cielesną, uderzając go ręką w brzuch, czym w efekcie 
doprowadził do targnięcia się pokrzywdzonego w dniu 28 lutego 1982 r. na własne życie przez 
podjęcie próby powieszenia się w celi aresztu. Ponadto oskarżonemu zarzucono, iż w tym sa-
mym okresie w podobny sposób znęcał się moralnie nad tymczasowo aresztowanym Krzyszto-
fem F., działaczem związkowym.

sygn. akt S 28/05/Zk

W dniu 11 kwietnia 2006 r. skierowano akt oskarżenia przeciwko Czesławowi P. byłemu 
oficerowi śledczemu PUBP w Augustowie.

Został on oskarżony o wielokrotne przekroczenie uprawnień w 1947 r. wobec zatrzymane-
go członka WiN Waleriana P. Zarzucono mu, że bił go drewnianą pałką po głowie i innych czę-
ściach ciała, zmuszał do siadania na nodze odwróconego taboretu. Przyjęto, że Czesław P. miał 
świadomość, że działa w strukturach państwa totalitarnego, posługującego się na wielką skalę 
terrorem do realizacji celów politycznych. Dlatego też przy kwalifikowaniu tego przestępstwa 
uznano, że dopuścił się zbrodni przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania 
z powodu przynależności pokrzywdzonego do określonej grupy politycznej.

sygn. akt S 44/05/Zk

Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności kilkudziesięciu działaczy opozy-
cyjnych, dokonanego w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. w Białymstoku i innych miejsco-
wościach ówczesnego woj. białostockiego przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego na 
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podstawie decyzji o internowaniu wydanych na podstawie art. 42 nieobowiązującego w tym 
czasie dekretu o stanie wojennym, jest prowadzone od dnia 9 września 2005 r.

W minionym okresie sprawozdawczym przesłuchano kolejnych 23 pokrzywdzonych (łącznie 
w toku śledztwa przesłuchano 49 osób). Nie udało się ustalić adresów 5 pokrzywdzonych, którzy 
w latach osiemdziesiątych XX w. wyjechali na stałe za granicę. Odnaleziono i przeprowadzono 
analizę akt wszystkich internowanych, w których znajdują się dane dotyczące personaliów 
funkcjonariuszy państwa komunistycznego, którzy zatrzymywali pokrzywdzonych. 

Nadmienić należy, iż w białostockiej komisji są również prowadzone odrębne śledztwa 
dotyczące akcji internowań przeprowadzonych w stanie wojennym w Łomży (sygn. akt S 49/
06/Zk) oraz w Suwałkach (sygn. akt S 48/06/Zk) i w Olsztynie (sygn. akt S 52/06/Zk). 

sygn. akt S 10/06/Zk 

Śledztwo w sprawie weryfikacji z przyczyn politycznych dziennikarzy radiowych i praso-
wych b. województwa białostockiego po wprowadzeniu stanu wojennego, skutkującej zwolnie-
niami z pracy, jest prowadzone od dnia 5 maja 2006 r.

Przesłuchano w charakterze świadków wszystkich negatywnie zweryfikowanych dzien-
nikarzy zatrudnionych w „Gazecie Współczesnej” w Białymstoku, jak też w „Polskim Radiu 
Rozgłośni Białystok”. Dokonano oględzin jednostek archiwalnych dotyczących funkcjono-
wania białostockiej prasy i radia, zdeponowanych w Archiwum Państwowym w Białymstoku 
oraz w OBUiAD w Białymstoku. Zwrócono się także do BUiAD w Warszawie o nadesłanie do 
analizy wytypowanych, przydatnych w sprawie jednostek archiwalnych. Dokonano oględzin 
akt osobowych dziennikarzy radiowych zwolnionych w pierwszym kwartale 1982 r., w celu 
ustalenia, czy organ nadrzędny wyraził zgodę na ich zwolnienie ze służby w jednostce zmilita-
ryzowanej, jaką wówczas było białostockie radio. Według bowiem art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 21 listopada 1966 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL, kierownik jednostki mógł 
zwolnić określoną osobę ze służby w jednostce zmilitaryzowanej za zgodą organu nadrzęd-
nego. Przeprowadzone oględziny nie wykazały, aby taka zgoda została udzielona przez organ 
nadrzędny, jakim był Przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji. Powyższe uprawdopo-
dabnia, że ówczesny redaktor naczelny „Polskiego Radia Rozgłośni Białystok” nie dopełnił 
podstawowych obowiązków. 

sygn. akt S 20/06/Zk

Śledztwo w sprawie bezprawnego zainstalowania oraz eksploatacji przez funkcjonariuszy 
SB KWMO w Olsztynie urządzeń podsłuchowych w byłym budynku Wyższego Seminarium 
Duchownego „Hosianum” w Olsztynie zostało wszczęte w dniu 12 kwietnia 2006 r.

W sprawie dokonano oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono znalezione urządzenia, jak 
też przesłuchano niezbędnych świadków. W oparciu o te czynności należy przyjąć, że przewody 
urządzeń podsłuchowych przechodziły do sąsiedniego budynku wielorodzinnego na wysokości 
mieszkania, w którym do 1984 r. zamieszkiwał pracownik SB KWMO w Olsztynie Stanisław Ż. 

W toku dalszych działań w zasobie archiwalnym IPN wytypowano do kwerendy 87 jednostek, 
mogących zawierać przydatne do śledztwa informacje, które systematycznie poddawane są 
oględzinom. Wykonywane w śledztwie czynności zmierzają do właściwej oceny prawnokarnej 
działań funkcjonariuszy SB, związanych z zainstalowaniem w budynku seminarium urządzeń 
podsłuchowych oraz ich dalszej eksploatacji. Celem działań prokuratorskich jest też podjęcie 
próby ustalenia, czy uzyskiwane za pomocą podsłuchu informacje były następnie bezprawnie 
wykorzystywane w celach represyjnych oraz na szkodę jakich pokrzywdzonych.

sygn. akt S 66/06/Zk

Śledztwo przeciwko byłemu szefowi PUBP w Bielsku Podlaskim Bronisławowi B., który 
podejrzany jest o znęcanie się nad tymczasowo aresztowaną Leokadią M., jest prowadzone od 
20 września 2006 r.
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Przedmiotowe śledztwo zainicjowano poprzez wydanie postanowienia o wyłączeniu 
materiałów ze śledztwa S 46/02/Zk, które prowadzone jest w sprawie znęcania się nad osobami 
tymczasowo aresztowanymi w latach 1944–1954 przez funkcjonariuszy PUBP w Bielsku 
Podlaskim. W jego toku przesłuchano dotychczas 169 świadków. Jedną z przesłuchanych osób 
była Leokadia M., która w okresie od 11 kwietnia 1950 r. przez okres kilku tygodni osadzona 
była w PUBP w Bielsku Podlaskim. Pokrzywdzona zeznała w szczególności, że w pierwszych 
dniach śledztwa znęcał się nad nią ówczesny szef PUBP w Bielsku Podlaskim. W czasie 
przesłuchań zmuszał ją do stania na jednej nodze, kopał po łydkach, bił po twarzy, szarpał za 
włosy. Analiza jej zeznań oraz innych dowodów doprowadziła do wydania w dniu 29 grudnia 
2006 r. postanowienia o przedstawieniu Bronisławowi B. zarzutów znęcania się fizycznego nad 
Leokadią M. 

2. Oddziałowa Komisja w Gdańsku 

a) zbrodnie nazistowskie

sygn. akt S 1/00/Zn

Śledztwo w sprawie masowych zabójstw Polaków w Ponarach k. Wilna w latach 1941-1944 
podjęto z zawieszenia w dniu 20 września 2000 r.

Funkcjonariusze okupacyjnych władz niemieckich i kolaboracyjnych formacji litewskich 
dokonywali masowych egzekucji w lasach ponarskich przez cały okres okupacji. Łączną 
liczbę zamordowanych ocenia się nawet na 100 tys. Wśród ofiar liczną grupę stanowili Polacy, 
głównie przedstawiciele wileńskiej inteligencji i żołnierze ruchu oporu.

W ramach śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentów, 
głównie wytworzonych przez niemieckie władze okupacyjne, ujawnionych podczas licznych 
kwerend przeprowadzonych w archiwach polskich, litewskich, łotewskich i niemieckich oraz 
zeznań i relacji świadków. Na tej podstawie zdołano zidentyfikować część ofiar, a także ujaw-
niono procedurę postępowania z osobami przeznaczonymi do egzekucji, sposób mordowania 
i ewidencjonowania ofiar. Zapoznano się również z aktami spraw karnych prowadzonych po 
II wojnie światowej przeciwko wykrytym sprawcom tej zbrodni przez władze radzieckie i pol-
skie. W dniu 30 czerwca 2006 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa. 

Z powodu ogromu dokonanej zbrodni i faktu ujawnienia nieznanych dotąd okoliczności 
jej popełnienia wyniki postępowania zostaną przedstawione poprzez opracowanie i wydanie 
książki poświęconej tej tematyce.

sygn. akt S 74/02/Zn

Śledztwo w sprawie dokonanych w okresie od września 1939 do marca 1945 r. zabójstw 
osób cywilnych i jeńców wojennych, z których zwłok uzyskiwano tłuszcz używany do 
produkcji „mydła” w Instytucie Anatomii w Gdańsku kierowanym przez prof. Rudolfa Marię 
Spannera. 

Śledztwo podjęto z zawieszenia w dniu 26 września 2002 r. Na podstawie oględzin 
materiałów archiwalnych i zeznań świadków ujawniono procedurę pozyskiwania zwłok dla 
potrzeb Instytutu. Przekazywano głównie ciała osób straconych przez ścięcie w więzieniach 
w Królewcu i w Gdańsku, zmarłych pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Kocborowie, 
a także więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof i jeńców wojennych. Dokładna liczba 
zwłok i tożsamość osób zmarłych nie jest znana, albowiem księgi ewidencyjne zaginęły lub 
zostały zniszczone. Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie nie potwierdził rzekomego 
dokonywania zabójstw na terenie Instytutu. 
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Równocześnie potwierdzono ustalenia Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 
która w maju 1945 r. ujawniła fakt wytwarzania „mydła” z tłuszczu ludzkiego w Instytucie 
Anatomii Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1943-1945. W szczególności dzięki 
uzyskaniu zgody od Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze na udostępnienie 
do badań próbki zabezpieczonego wówczas dowodu rzeczowego – „mydła”, ujawnionego przed 
Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym w Norymberdze. Umożliwiło to identyfikację 
składników użytych do jego wytworzenia po raz pierwszy od 1945 r. W dniu 20 listopada 
2006 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa.

a) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt S 22/03/Zk

Śledztwo w sprawie pobić, fizycznego i psychicznego znęcania się w okresie od 1 do 3 maja 
1982 r. w Toruniu nad osobami zatrzymanymi przez funkcjonariuszy WUSW w Toruniu pod 
zarzutem udziału w nielegalnych masowych wystąpieniach ludności protestującej przeciwko 
wprowadzeniu stanu wojennego wszczęto na podstawie zawiadomienia z dnia 4 kwietnia 
2003 r. Antoniego Mężydło, posła na Sejm RP.

W dniach 1 i 3 maja 1982 r. w Toruniu miały miejsce spontaniczne, pokojowe, masowe wy-
stąpienia mieszkańców miasta i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ich uczestnicy 
protestowali przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i delegalizacji NSZZ „Solidarność”. 
Manifestanci zostali rozproszeni w wyniku brutalnej akcji funkcjonariuszy ZOMO, MO i SB. 
Część z nich została zatrzymana podczas łapanek na ulicach miasta lub bezpośrednio po wyj-
ściu z kościołów. W dniu 1 maja 1982 r. zatrzymano 94 osoby, a w dniu 3 maja 1982 r. kolejne 
200 osób. W trakcie zatrzymania, podczas konwojowania i na terenie komisariatów byli oni 
bici (stosowano tzw. ścieżki zdrowia), znęcano się nad nimi fizycznie i psychicznie. Większość 
zatrzymanych została ukarana przez Kolegium do Spraw Wykroczeń na podstawie wątpliwych 
dowodów. Skazywano ich na kary aresztu, a następnie przewożono do zakładów karnych 
w Grudziądzu, Chełmnie i Włocławku, gdzie również byli poddawani represjom.

W trakcie śledztwa przesłuchano m.in. 123 świadków (głównie pokrzywdzonych) i do-
konano oględzin akt spraw prowadzonych przeciwko 96 skazanym manifestantom. Z zeznań 
świadków wynika, iż do najbardziej drastycznych represji dochodziło na terenie komisariatów, 
przed i w trakcie przesłuchań. Zatrzymani byli bici pałkami, rękami i kopani po całym ciele. 
Znieważano ich, zmuszano do wielogodzinnego stania, pozbawiano jedzenia i picia oraz stoso-
wano inne formy fizycznego i psychicznego znęcania. 

Zgromadzono dowody, które dały podstawy do przedstawienia zarzutów ujawnionym 
sprawcom. Wyłączono w tej części materiały do odrębnych postępowań i trzy z nich zakończono 
wniesieniem aktu oskarżenia, a kilka śledztw jest jeszcze w toku.

Natomiast śledztwo w pozostałej części – co do zbrodni, których sprawców nie udało się 
wykryć – umorzono w dniu 23 listopada 2006 r.

sygn. akt S 78/05/Zk

Śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się w 1985 r. w Toruniu nad 
Bogusławem A. i innymi osobami działającymi w lokalnych strukturach podziemnej 
„Solidarności” przez funkcjonariuszy SB zostało zainicjowane przez wyłączenie materiałów 
do odrębnego prowadzenia w dniu 27 września 2005 r.

Pokrzywdzeni zostali zatrzymani pod zarzutem drukowania i kolportażu nielegalnego 
wydawnictwa „Toruńskiego Informatora Solidarności”. W trakcie wielogodzinnych 
przesłuchań funkcjonariusze SB znęcali się nad nimi, chcąc zmusić do ujawnienia ich 
działalności opozycyjnej. Grozili im skazaniem na długoletnie kary pozbawienia wolności, 
śmiercią, dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy, stosowaniem różnych represji wobec 
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najbliższych, znieważali słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a także pozbawiali snu, 
jedzenia i picia. Na podstawie zeznań pokrzywdzonych, oględzin materiałów archiwalnych 
i przeprowadzonych okazań zebrano dowody dające podstawy do przedstawienia zarzutów 
siedmiu byłym funkcjonariuszom SB. W dniu 11 września 2006 r. skierowano akt oskarżenia 
w tej sprawie do Sądu Rejonowego w Toruniu. Postępowanie sądowe nie zostało jeszcze 
zakończone.

Jest to jedna z kilku spraw zakończonych wniesieniem aktu oskarżenia przeciwko funk-
cjonariuszom toruńskiej SB i na każdej rozprawie obecna jest liczna publiczność, a przebieg 
szczegółowo relacjonują lokalne media.

3. Oddziałowa Komisja w Katowicach 

a) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt S 101/04/Zk 

Zarządzeniem z dnia 14 października 2004 r. Dyrektor Głównej Komisji wyznaczył Od-
działową Komisję w Katowicach do prowadzenia śledztwa w sprawie bezprawnego wpro-
wadzenia stanu wojennego. W toku tegoż postępowania, opierając się na zebranym materiale 
dowodowym, przedstawiono pięciu żyjącym członkom Rady Państwa, tj. „Kazimierzowi 
Barcikowskiemu, Emilowi Kołodziejowi, Tadeuszowi Młyńczakowi, Eugenii Kemparze i Kry-
stynie Marszałek – Młyńczyk, zarzuty przekroczenia przysługujących im uprawnień poprzez 
uchwalenie wbrew obowiązującej Konstytucji  w dniu 13 grudnia 1981 roku czterech dekretów 
stanu wojennego. Szósty żyjący członek Rady Państwa Ryszard Reiff jako jedyny sprzeciwił się 
uchwaleniu dekretów stanu wojennego i w niniejszym śledztwie złożył zeznania w charakterze 
świadka”. Niezależnie od powyższego ustalono skład grupy komunistycznych funkcjonariuszy 
odpowiedzialnych bezpośrednio za przygotowanie, wprowadzenie i realizowanie stanu wojen-
nego. Spośród nich, tj. byłemu I sekretarzowi KC PZPR Wojciechowi Jaruzelskiemu oraz ge-
nerałom LWP, Czesławowi Kiszczakowi, Florianowi Siwickiemu, Tadeuszowi Tuczapskiemu 
przedstawiono zarzuty działania w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym 
na celu popełnianie przestępstw, polegających na pozbawianiu wolności przez internowanie, 
naruszaniu nietykalności cielesnej, tajemnicy korespondencji oraz praw pracowniczych oby-
wateli polskich, skupionych głównie w ruchu społecznym związanym z NSZZ „Solidarność”. 
To samo dotyczy Mirosława Milewskiego, któremu jednak ze względu na stan zdrowia nie 
zdołano przedstawić zarzutów. Wbrew obiegowej opinii, iż to członkowie Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego (WRON) odpowiedzialni są za przygotowanie, wprowadzenie i admi-
nistrowanie stanem wojennym, na podstawie zebranego materiału dowodowego ustalono, że 
organ ten miał jedynie charakter fasadowy i propagandowy. Jego rola ograniczała się do bycia 
„tubą” stanu wojennego.

Dekrety o stanie wojennym uchwalone 13 grudnia 1981 r. opublikowane zostały w „Dzien-
niku Ustaw” noszącym datę 14 grudnia 1981 r., który faktycznie został wydrukowany w dniu 
17 grudnia 1981 r. Dekrety stanowiły, iż przepisy w nich zawarte wchodzą w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia wprowadzenia stanu wojennego. Tak więc do dnia 17 grudnia ża-
den organ stosujący dekrety nie dysponował „Dziennikiem Ustaw” zawierającym ich przepisy. 
Zastępczo posługiwano się tekstami powielaczowymi, pochodzącymi z obwieszczeń lub opu-
blikowanymi w rządowej prasie.

sygn. akt S 54/05/Zk, S 79/05/Zk, S 95/05/Zk

Najbardziej jaskrawym przejawem naruszenia prawa przez dekrety było pozbawienie 
wolności w trybie administracyjnym poprzez internowanie w celach prewencyjnych przeszło 
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dziesięciu tysięcy obywateli polskich uznanych za przeciwników politycznych. Internowanie 
realizowane było na podstawie bezterminowych decyzji administracyjnych, wydawanych 
przez komendantów wojewódzkich Milicji Obywatelskiej. Znaczną część osób przewidzia-
nych do internowania wytypowano w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie 
stanu wojennego. Przeważnie osoby te były zatrzymywane celem internowania już wieczorem 
12 grudnia 1981 r., a więc przed uchwaleniem dekretów.

Na terenie obecnego województwa śląskiego, w ówczesnych województwach katowickim, 
częstochowskim i bielskim, łącznie internowano ok. dwóch tysięcy osób. Oddziałowa Komisja 
w Katowicach od czerwca 2005 r. prowadzi trzy śledztwa dotyczące bezprawnych internowań 
w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. W toku prowadzonych postępowań przesłuchiwani są 
pokrzywdzeni oraz ustalany jest zakres odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy państwa 
komunistycznego, którzy brali udział w podejmowaniu i realizacji decyzji.

sygn. akt S 47/05/Zk, S 69/05/Zk

Dekret o stanie wojennym wprowadził do naszego prawodawstwa nowe przepisy karne, 
które penalizowały niekarane przed jego uchwaleniem zachowania, takie jak nieodstąpienie od 
udziału w związkach, stowarzyszeniach, których działalność została zawieszona, organizowanie 
strajków lub akcji protestacyjnych. W obowiązującym wówczas prawie karnym istniała zasada 
zakazująca stosowania przepisów karnych z mocą wsteczną. Tak więc do czasu opublikowania 
w dniu 17 grudnia 1981 r. dekretu o stanie wojennym prowadzenie działalności strajkowej 
lub kontynuowanie działalności w NSZZ „Solidarność” nie mogło być karane. Tymczasem 
prokuratorzy i sędziowie stosowali ww. przepisy za czyny popełnione od dnia uchwalenia 
dekretu, a przed jego publikacją, tj. w okresie od 13 do 17 grudnia 1981 r., skazując osoby 
kontynuujące akcje strajkowe na wieloletnie kary pozbawienia wolności.

W związku z powyższym Oddziałowa Komisja w Katowicach od czerwca 2005 r. prowadzi 
dwa śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratorów i sędziów orzekających 
w sądach wojskowych i powszechnych na terenie byłych województw katowickiego, 
częstochowskiego i bielskiego. Przygotowywane są wnioski o uchylenie immunitetów sędziów 
i prokuratorów odpowiedzialnych za popełnienie tych zbrodni komunistycznych, skutkujących 
bezprawnym pozbawieniem wolności.

sygn. akt S 39/05/Zk 

Represje stanu wojennego wobec tzw. przeciwników politycznych znalazły swój wyraz
w zwolnieniach z pracy. Masowy charakter przybrało to w stosunku do pracowników Ośrodka 
TVP w Katowicach, Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach oraz dziennikarzy prasowych. 
Z dotychczasowych ustaleń śledztwa prowadzonego w tej sprawie przez Oddziałową Komisję 
w Katowicach wynika, że po wprowadzeniu stanu wojennego Centralny Sztab Propagandy 
i Informacji KC PZPR podjął decyzję o przeprowadzeniu w całym kraju weryfikacji dzienni-
karzy prasy, radia i telewizji. Jako cel tej weryfikacji określono „dokonanie oceny linii redak-
cyjnej poszczególnych zespołów, a także twórczości dziennikarskiej, aktywności i postawy 
poszczególnych dziennikarzy w okresie od sierpnia 1980 r. oraz określenie stosunku do decyzji 
z 13 grudnia 1981 roku”. Weryfikacja ta dotknęła 14 dziennikarzy i co najmniej 25 pracowników 
technicznych z Ośrodka TVP w Katowicach, 16 dziennikarzy i dwie osoby z działu technicz-
nego z Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Spośród dziennikarzy prasowych zwolniono 
34 osoby. W dniu 19 stycznia 2006 r. przedstawiono byłemu redaktorowi naczelnemu Rozgło-
śni Polskiego Radia w Katowicach Janowi P. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kk., 
stanowiącego zbrodnię komunistyczną. Zarzucane podejrzanemu przestępstwo miało miejsce 
w okresie od marca do grudnia 1982 r. i polegało na tym, że pełniąc funkcję redaktora na-
czelnego Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach przekroczył swoje uprawnienia i podjął 
z przyczyn politycznych, czyli bez podstaw prawnych, decyzje o zwolnieniu z pracy w rozgłośni 
18 dziennikarzy radiowych.
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sygn. akt S 55/05/Zk

Zwolnienia z pracy dotyczyły też innych grup zawodowych. Przykładem może być śledztwo 
Oddziałowej Komisji w Katowicach w sprawie przekroczenia uprawnień i złośliwego naruszenia 
praw pracowniczych osób zatrudnionych w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Kato-
wicach poprzez zwolnienie z pracy 13 osób (kierownictwa i członków komitetu strajkowego) za 
udział w dwudziestoczterogodzinnej akcji strajkowej z 14/15 grudnia 1981 r., która nie przyniosła 
jakichkolwiek strat materialnych. W pismach o zwolnieniu powołano dekret o stanie wojennym, 
bez wskazania jego konkretnego przepisu, i to w okresie, kiedy on jeszcze formalnie nie obowią-
zywał. W dniu 13 listopada 2006 r. Oddziałowa Komisja w Katowicach skierowała do Sądu Re-
jonowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi naczelnemu Centralnego 
Ośrodka Informatyki Górnictwa w Katowicach Józefowi B. Został on oskarżony o popełnienie 
przestępstwa z art. 231 § 1 kk. i art. 218 § 1 kk., stanowiącego zbrodnię komunistyczną. Zarzuca-
ne podejrzanemu przestępstwo miało miejsce w dniu 16 grudnia 1981 r. i polegało na tym, że peł-
niąc funkcję dyrektora naczelnego Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa w Katowicach 
i będąc tym samym funkcjonariuszem państwa komunistycznego, przekroczył swoje uprawnie-
nia, działając na szkodę interesu prywatnego i złośliwie naruszając prawa pracownicze, rozwiązał 
ze skutkiem natychmiastowym umowy o pracę z 13 pracownikami za udział w dwudziestocztero 
godzinnej akcji strajkowej, na podstawie przepisów nieobowiązującego jeszcze dekretu o stanie 
wojennym i bez podania konkretnej podstawy prawnej.

sygn. akt S 8/00/Zk 

Po zajęciu Śląska przez wojska radzieckie wczesną wiosną 1945 r. pojawiły się obwieszcze-
nia wzywające mężczyzn w wieku od 17 do 50 lat do zgłaszania się na okres 14 dni w celu usu-
wania szkód wojennych. Większość zgłaszających się osób zatrzymano. Wszystkich osadzano 
w różnych obiektach pilnowanych przez żołnierzy sowieckich. Po zgromadzeniu większej liczby 
osób transportowano ich do obozów przejściowych, a następnie w głąb ZSRR. Dotychczasowe 
ustalenia pozwalają na uzasadnione przypuszczenie, iż ze Śląska w ten sposób wywieziono około 
30 tys. osób. Transportowano ich w bydlęcych wagonach, nawet przez okres 6 tygodni. Panujące 
mrozy, nieopalane wagony, bardzo złe warunki sanitarne, brak pożywienia i opieki lekarskiej 
powodowały liczne zgony. Wywiezieni trafiali do obozów pracy usytuowanych na terenie całego 
Związku Radzieckiego. Wykonywali tam niewolniczą pracę w kopalniach, kamieniołomach, hu-
tach, przy odgruzowywaniu miast i wyrębie lasów oraz w rolnictwie.

Władze polskie były świadome, że wielu spośród deportowanych posiada polskie 
pochodzenie. Latem 1945 r. komisja powołana przez wicewojewodę katowickiego gen. Ziętka 
podjęła działania zmierzające do ich zwolnienia. Sporządzono „Spis wywiezionych górników 
polskich do ZSRR”, zawierający 9877 nazwisk. Jak wykazało niniejsze śledztwo nie był to spis 
pełny. Ocenia się, iż do kraju wróciło nie więcej niż 20 proc. deportowanych. 

Śledztwo zostało umorzone postanowieniem z dnia 30 czerwca 2006 r. Celem śledztwa 
było udokumentowanie dramatycznych losów tysięcy Ślązaków wywiezionych w 1945 r. 
w głąb Związku Radzieckiego oraz poznanie faktycznej skali zjawiska. To, że osiągnięto cele 
postępowania karnego, nie oznacza, że zarzucono badanie problemu w aspekcie historycznym. 
Pomimo umorzenia śledztwa Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach prowadzi 
badania dotyczące deportacji mieszkańców Śląska w roku 1945. Szczególne znaczenie ma 
projekt badawczy „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku”. Głównym założeniem 
tego projektu jest stworzenie możliwie pełnej listy osób pokrzywdzonych. Będzie to również 
utrwaleniem pamięci o ich cierpieniu.

sygn. akt S 88/04/Zk

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Zarząd Okręgowy w Kato-
wicach w dniu 12 sierpnia 2004 r. złożył w IPN Oddział w Katowicach wniosek o wszczęcie 
śledztwa w sprawie przymusowej pracy żołnierzy górników w zakładach wydobywczych PRL 
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w okresie od roku 1949 do 1959 r. W oparciu o to doniesienie w dniu 22 listopada 2004 r. 
wszczęte zostało śledztwo o przestępstwo z art. 191 § 1 kk. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy 
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. Do tego postępowania włączono wcześniej wszczęte śledztwa na podsta-
wie indywidualnych zawiadomień złożonych przez żołnierzy górników.

W kontynuowanym postępowaniu pozyskano dokumenty, które legły u podstaw stworzenia 
i funkcjonowania wojskowych batalionów pracy. Inicjatorem utworzenia tego typu jednostek 
był ówczesny szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – gen. broni Władysław Korczyc, 
który w piśmie z dnia 24 czerwca 1949 r. do ministra obrony narodowej zaproponował utwo-
rzenie specjalnych batalionów roboczych, do których powoływani mieli być poborowi, nie-
odbywający zasadniczej służby wojskowej ze względów politycznych. Pierwsze bataliony 
pracy utworzono rozkazem nr 036 z dnia 5 sierpnia 1949 r., wydanym przez wiceministra 
obrony narodowej, gen. brygady Edwarda Ochaba. Miały być one przeznaczone do pracy 
w kopalniach. Następnie minister obrony narodowej marszałek Konstanty Rokossowski w dniu 
1 lutego 1951 r. wydał rozkaz nr 008/MON określający kategorie osób, które powinny być skie-
rowane do odbycia zastępczej służby wojskowej. Wśród tych osób znaleźli się poborowi po-
chodzący ze środowisk bogaczy wiejskich, wywłaszczonych obszarników, kupców, właścicieli 
przedsiębiorstw przemysłowych, właścicieli większych nieruchomości miejskich oraz synów 
funkcjonariuszy II Rzeczypospolitej; poborowi wrogo ustosunkowani do ówczesnej rzeczywi-
stości; poborowi, których rodzice, rodzeństwo lub żona byli karani za przestępstwa polityczne; 
poborowi utrzymujący kontakt z rodziną pozostającą w krajach kapitalistycznych; poborowi 
skazani za przestępstwa o charakterze politycznym lub społecznym na kary powyżej 1 roku 
więzienia, bez jej zawieszenia i utraty praw. Powyższe zasady kierowania do batalionów pracy 
miały wyraźnie charakter dyskryminacyjny wobec określonej kategorii osób.

W toku śledztwa przesłuchano dotychczas w charakterze świadków 65 osób. W dalszym 
ciągu trwają przesłuchania tych osób, które zgłosiły się w następstwie komunikatu prasowego 
informującego o prowadzonym śledztwie.

Z zeznań świadków wynika, że po powołaniu do odbycia służby wojskowej nie wiedzieli oni 
o tym, że skierowani zostaną do pracy w kopalniach węgla kamiennego. Dopiero po dotarciu 
na miejsce zakwaterowania informowano ich, że będą pracować fizycznie w kopalniach. 
Kierowani byli do wydobycia i załadunku węgla, mimo iż nie posiadali przygotowania do 
takiej pracy. Za pracę otrzymywali drobne wynagrodzenie, przy czym większość tej kwoty 
przeznaczana była na umundurowanie i wyżywienie. Najczęściej nie odbywali żadnego 
przeszkolenia wojskowego. Ich służba wojskowa trwała od dwóch nawet do trzech lat. Często 
ulegali wypadkom przy pracy z powodu braku właściwego przygotowania zawodowego.

4. Oddziałowa Komisja w Krakowie 

a) zbrodnie nazistowskie 

sygn. akt S 19/04/Zn

Podjęte z zawieszenia w dniu 1 kwietnia 2004 r. śledztwo ma wielowątkowy, komplekso-
wy charakter i obejmuje szereg zabójstw mieszkańców wsi z terenu powiatu miechowskiego, 
mających miejsce w okresie od maja do lipca 1943 r.: zabójstwo Jana B., Józefy B. i Zofii B. 
w dniu 13 maja 1943 r. w Sławicach, zabójstwo Wincentego P. w dniu 14 maja 1943 r. w Nasie-
chowicach, zabójstwo 79 ustalonych z imienia i nazwiska mieszkańców wsi Nasiechowice, Za-
gaje Zarogowskie, Pojałowice, Dziewięcioły i Muniakowice, zabójstwo w dniu 11 lipca 1943 r. 
11 ustalonych z imienia i nazwiska mieszkańców wsi Nasiechowice, zabójstwo w dniu 16 lipca 
1943 r. w Nasiechowicach Franciszka P. i Teofili P., zabójstwo w dniu 20 lipca 1943 r. w Mu-
niakowicach Heleny S., zabójstwo w dniu bliżej nieustalonym w lipcu 1943 r. w Janikowicach 



16 17

Czesława J. oraz zabójstwo w dniu bliżej nieustalonym w lipcu 1943 r. w pobliżu Miechowa 
Franciszka K. i Janiny K. pochodzących ze wsi Zagaje Zarogowskie. 

W toku prowadzonego postępowania karnego, w wyniku intensywnych czynności śled-
czych, ustalono dane wszystkich zamordowanych osób, jak też krewnych większości ofiar po-
wyższych zbrodni, przesłuchano w charakterze świadków 20 osób, przy czym materiał dowo-
dowy obejmuje łącznie relacje 80 świadków, uzyskano obszerny materiał archiwalny w postaci 
wniosków odznaczeniowych funkcjonariuszy niemieckich dystryktu krakowskiego, dokumen-
tów z kartoteki zbrodniarzy hitlerowskich, kwestionariuszy dotyczących masowych egzekucji 
na terenie powiatu miechowskiego oraz materiałów z akt postępowań karnych prowadzonych 
w latach 1945-1950 przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim. Zapoznano się też z kilkunastoma 
publikacjami i opracowaniami na temat historii regionu miechowskiego w okresie okupacji, 
zawierającymi między innymi informacje odnośnie do działalności ruchu oporu na tym terenie 
oraz represji stosowanych przez hitlerowców wobec mieszkańców wsi powiatu miechowskie-
go, w tym przeprowadzanych akcji pacyfikacyjnych; uzyskano również szereg dokumentów 
z akt postępowania prowadzonego w tej sprawie przez prokuraturę niemiecką.

Zgromadzony w 14 tomach akt materiał dowodowy pozwolił na szczegółowe odtworzenie 
okoliczności i przebiegu zbrodni, jak również na ustalenie, iż dokonane przez jednostki nie-
mieckie pacyfikacje wsi Nasiechowice i okolicznych miejscowości stanowiły element szerszej 
akcji represyjnej skierowanej wobec mieszkańców powiatu miechowskiego, a ich bezpośred-
nim powodem była dekonspiracja oddziału partyzanckiego Polska Wojskowa Organizacja Re-
wolucyjna pod dowództwem Bazylego Tatarskiego vel Stanisława Bożęckiego vel Stanisława 
Tomickiego, którego członkowie pochodzili z pacyfikowanych wsi. Jak bowiem wynika ze 
szczegółowych ustaleń śledztwa, ofiarami zbrodni byli przede wszystkim partyzanci z oddziału 
„Tatarskiego”, członkowie ich rodzin, w tym kilku – i kilkunastoletnie dzieci, a nawet dwuty-
godniowe niemowlę, oraz krewni żony „Tatarskiego.”

W toku śledztwa ustalono jednostki niemieckie biorące udział w akcjach pacyfikacyjnych 
w dniach 4 czerwca 1943 i 11 lipca 1943 r. oraz funkcjonariuszy, którzy nimi kierowali: komen-
danta żandarmerii w Miechowie – Willego Buczyńskiego, zastępcę komendanta żandarmerii 
w Miechowie – Wilhelma Baumgartena, zastępcę komendanta plutonu żandarmerii w Miecho-
wie – Ottona Kappo, szefa gestapo w Miechowie – Franza Bösenköttera, szefa kripo w Miecho-
wie – Phillipa Riedingera i zastępcę szefa kripo w Miechowie – Johanna Karla, a także część 
funkcjonariuszy gestapo, żandarmerii i kripo bezpośrednio uczestniczących w tych zbrodniach: 
Josefa Pettersa vel Paździora vel Parzydło, Fritza Noacka vel Kazimierza Nowaka, Pawła Jo-
kela, Siegismunda Hube, Franza Müllera, Samuela Martina, Herberta Chrostka i Bernharda 
Kletta.

Wilhelm Baumgarten, Paweł Jokel i Fritz Noack zostali w okresie okupacji zabici przez 
partyzantów z oddziałów AK, natomiast Phillipa Riedingera i Ottona Kappo skazano po wojnie 
na karę śmierci za zbrodnie popełnione w okresie okupacji na terenie powiatu miechowskiego 
– wyroki te zostały wykonane; nie żyją też Willi Buczyński, Franz Bösenkötter, Johann 
Karl i Bernhard Klett. Odnośnie do pozostałych sprawców zbrodni, pomimo intensywnych 
czynności śledczych, nie zdołano ustalić ich powojennych losów, a w szczególności uzyskać 
wiarygodnych informacji pozwalających na stwierdzenie, czy osoby te żyją.

Aktualnie śledztwo znajduje się na etapie końcowym, obecnie prowadzone są czynności 
zmierzające do ustalenia roli i udziału sołtysa wsi Nasiechowice w przedmiotowych 
zbrodniach.

sygn. akt S 73/06/Zn

Postanowieniem z dnia 3 października 2006 r. wszczęto śledztwo w sprawie zbrodni 
wojennej, stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, popełnionej przez przedstawicieli 
władzy państwa niemieckiego poprzez naruszenie prawa międzynarodowego polegające na 
bezprawnym pozbawieniu wolności i nieludzkim traktowaniu obywateli polskich w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu.
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W toku niniejszego postępowania, w oparciu o zawiadomienie o przestępstwie złożone przez 
Stowarzyszenie Ofiar Wojny Zarząd Główny w Bielsku-Białej, podjęto ustalenia i czynności 
zmierzające do określenia pełnego zakresu przedmiotowego i podmiotowego wskazanego 
śledztwa oraz zgromadzenie dostępnej dokumentacji źródłowej.

W toku wskazanych czynności dotychczas ustalono 58 osób pokrzywdzonych, tj. osób, 
które w czasie okupacji hitlerowskiej zostały bezprawnie pozbawione wolności przez władze 
niemieckie i osadzone w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W odniesieniu do tych 
osób uzyskano dostępną dokumentację źródłową, w głównej mierze pochodzącą z zasobów 
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka, a także innych instytucji posiadających materiały 
w opisanym zakresie.

Realizując zamierzenia śledcze, przesłuchano w charakterze świadków 42 osoby spośród 
ujawnionych pokrzywdzonych bądź ich następców prawnych, uzyskując ustalenia co do 
przyczyny, miejsca i czasu zatrzymania poszczególnych osób, daty ich osadzenia w obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu, okresu pobytu w tym obozie bądź daty i przyczyn śmierci 
w czasie uwięzienia. W odniesieniu do kolejnych pięciu pokrzywdzonych ustalono, iż 
osoby te zmarły, i w związku z powyższym podjęto działania zmierzające do ustalenia ich 
następców prawnych. Równocześnie podjęto czynności zmierzające do przesłuchania dalszych 
ujawnionych pokrzywdzonych i czynności te są realizowane na bieżąco.

Przedmiotowe śledztwo wymaga kontynuowania w zakresie dotyczącym ujawnienia 
dalszych pokrzywdzonych, których liczba na obecnym etapie postępowania jest trudna 
do sprecyzowania. W tym celu, w o oparciu o dostępne materiały źródłowe, kierowane są 
zapytania do poszczególnych osób. Ponadto na bieżąco analizowane są zebrane materiały 
celem ujawnienia dalszych źródeł dowodowych.

b) zbrodnie komunistyczne 

sygn. akt S 15/05/Zk

Śledztwo wszczęto w dniu 18 lutego 2005 r. w sprawie przekroczenia uprawnień przez 
funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa w Gorlicach w stosunku do dwóch działaczy 
NSZZ „Solidarność” poprzez naruszenie ich nietykalności cielesnej polegające na uderzeniu 
ręką w twarz. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 
funkcjonariuszowi SB Andrzejowi M. zarzutów i przesłuchanie wymienionego w charakterze 
podejrzanego. Postępowanie przeciwko wymienionemu zostało skierowane na drogę sądową.

Sąd Rejonowy w Gorlicach postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2006 r., uznając zasadność 
zarzutów skierowanych przeciwko Andrzejowi M., postępowanie wobec niego umorzył na 
mocy ustawy z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii.

Orzeczenie sądu w tym zakresie stało się prawomocne.

sygn. akt S 59/05/Zk

Postępowanie w sprawie kontynuowano po wyłączeniu w dniu 22 lipca 2005 r. z akt 
kompleksowego śledztwa S 16/00/Zk, dotyczącego zbrodniczej działalność funkcjonariuszy 
byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Dąbrowie Tarnowskiej w latach 
1945-1956, wątku dotyczącego pokrzywdzonych Jana i Władysława F., członków niepodległo-
ściowej organizacji Służba Wolnej Polsce, oskarżonych w sprawie o sygn. Sr 451/49 byłego 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie. Śledztwo częściowo zakończono umorzeniem 
w zakresie stosowania niedozwolonych metod śledczych wobec pokrzywdzonych Jana 
i Władysława F., z powodu śmierci trzech funkcjonariuszy PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej. 
W pozostałym zakresie postępowanie jest kontynuowane celem postawienia w stan oskarżenia 
jedynego żyjącego sprawcy, Kazimierza W.

Zgromadzony w śledztwie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Kazimierzowi 
W. zarzutu popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na przekroczeniu przez niego jako 
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funkcjonariusza PUBP przysługujących mu uprawnień w celu uzyskania określonej treści 
wyjaśnień od aresztowanych Jana i Władysława F. w ten sposób, że działając wraz z innymi 
funkcjonariuszami PUBP w Dąbrowie Tarnowskiej, co do których postępowanie zakończono 
odrębną decyzją merytoryczną, stosował niedozwolone metody śledcze polegające na 
fizycznym i moralnym znęcaniu się nad pokrzywdzonymi w okresie od 9 lutego do 30 maja 
1949 r. w Dąbrowie Tarnowskiej, tak że w trakcie wielogodzinnych, męczących, nocnych 
przesłuchań bił pokrzywdzonych metalowym prętem po piętach, kopał po całym ciele, po 
uprzednim doprowadzeniu do stanu bezbronności przez unieruchomienie rąk i nóg.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kazimierz W. nie przyznał się do popełnienia 
zarzucanej mu zbrodni zasłaniając się niepamięcią. 

Po wykonaniu w sprawie czynności kończących śledztwo w dniu 19 października 2006 r. 
skierowano akt oskarżenia przeciwko Kazimierzowi W. do Sądu Rejonowego Wydział II Karny 
w Dąbrowie Tarnowskiej .

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2006 r. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, po-
wołując się na dobro wymiaru sprawiedliwości, wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem 
o przekazanie sprawy innemu równorzędnemu sądowi wobec opinii biegłych określających, iż 
istnieją przeciwwskazania zdrowotne dla uczestnictwa oskarżonego Kazimierza W. w czynno-
ściach procesowych poza miejscem zamieszkania we Wrocławiu.

Dalszy bieg postępowania uzależniony jest od decyzji Sądu Najwyższego.

sygn. akt S 72/05/Zk

Śledztwo zostało wszczęte w dniu 20 października 2005 r. w sprawie przekroczenia upraw-
nień w dniu 16 października 1982 r. w Krakowie przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
poprzez trzykrotne pobicie zatrzymanego Krzysztofa M., jednak wyniki przesłuchań kolejnych 
świadków oraz wyniki analiz materiałów archiwalnych pozwoliły na rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego śledztwa, które obecnie obejmuje następujące przestępstwa popełnione przez 
funkcjonariuszy MO: pobicie w dniach 15 i 16 października 1982 r. na terenie Komendy Woje-
wódzkiej MO w Krakowie Krzysztofa M., Wojciecha S., Ryszarda S., Jarosława M. i Artura P., 
pobicie w dniu 16 października 1982 r. na terenie Komendy Dzielnicowej MO Kraków Nowa 
Huta Roberta N., Mirosława K. i Witolda T., pobicie w dniu bliżej nieustalonym jesienią 1982 r. 
na terenie Komendy Dzielnicowej MO Kraków Nowa Huta Tomasza M., pobicie w dniu 
2 stycznia 1982 r. na terenie IV Komisariatu Milicji Kraków Nowa Huta Ryszarda S. oraz po-
bicie w dniu 31 sierpnia 1983 r. na terenie Komendy Dzielnicowej MO Kraków Nowa Huta 
Roberta N., Roberta K., Mariusza S., Bogusława B. i Stanisława K. 

W toku prowadzonego postępowania przesłuchano w charakterze świadków 16 osób, w tym 
wszystkich ustalonych na obecnym etapie śledztwa pokrzywdzonych, przy czym wykonanie 
czynności z udziałem pokrzywdzonych wymagało wcześniej przeprowadzenia pracochłonnych 
sprawdzeń i działań poszukiwawczych, gdyż na początku śledztwa nie dysponowano żadnymi 
bliższymi danymi osób zatrzymanych i pobitych przez milicjantów, a jedynie ich imionami 
i nazwiskami.

Dokonano oględzin i analiz materiałów archiwalnych oraz akt postępowań sądowych, jakie 
na początku lat osiemdziesiątych prowadzone były przeciwko niektórym z pokrzywdzonych, 
a także analiz ponad 2600 akt postępowań, prowadzonych przez kolegia do spraw wykroczeń.

Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na szczegółowe odtworzenie 
przebiegu zatrzymań oraz zajść mających miejsce na terenie krakowskich jednostek milicji. 
Z ustaleń tych wynika, iż pokrzywdzeni zatrzymywani byli bezpośrednio po demonstracjach 
ulicznych na terenie Nowej Huty, przy czym niektórzy z nich w ogóle w zamieszkach tych 
nie uczestniczyli, po dowiezieniu do komend byli bici, zarówno w trakcie tzw. ścieżek 
zdrowia, podczas pobytu w aresztach milicyjnych, jak również w czasie przesłuchań i rozmów 
prowadzonych z nimi przez funkcjonariuszy MO.

Z uwagi na fakt, iż tylko jeden z pokrzywdzonych znał nazwisko sprawcy pobicia, natomiast 
kilku pozostałych wskazało na ewentualną możliwość rozpoznania sprawców na podstawie 
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zdjęć, aktualnie gromadzone są materiały, mające na celu ustalenie nazwisk funkcjonariuszy 
uczestniczących w zatrzymaniach i w czynnościach z udziałem pokrzywdzonych, oraz 
oględziny akt osobowych tych funkcjonariuszy, których nazwiska udało się ustalić na obecnym 
etapie śledztwa.

Zabezpieczone w wyniku oględzin akt osobowych zdjęcia funkcjonariuszy MO zostaną na-
stępnie okazane pokrzywdzonym, w tym także zdjęcie funkcjonariusza wskazanego z nazwiska 
przez Witolda T. 

Wyniki okazań pozwolą na ukierunkowanie dalszego toku śledztwa, w tym na przedstawienie 
zarzutów funkcjonariuszom rozpoznanym przez pokrzywdzonych jako sprawcy pobicia.

sygn. akt S 80/05/Zk

Śledztwo wszczęto w dniu 5 grudnia 2005 r. w sprawie pozbawienia wolności w okresie 
od 10 do 12 listopada 1982 r. w Krakowie Nowej Hucie i Krakowie, oraz pobicia w trakcie 
zatrzymania Tadeusza K. przez funkcjonariuszy ZOMO.

Po przesłuchaniu pokrzywdzonego i zapoznaniu się ze zdeponowanymi w BUiAD IPN 
w Krakowie materiałami dotyczącymi zdarzenia, o którym zawiadomił pokrzywdzony, śledz-
two rozszerzono celem ustalenia okoliczności zatrzymania i pobicia przez funkcjonariuszy 
ZOMO około 100 innych ustalonych uczestników demonstracji antykomunistycznych, jakie 
w dniu 10 listopada 1982 r. rozegrały się na terenie Miasteczka Studenckiego w Krakowie 
i w centrum Nowej Huty.

W sprawie po zweryfikowaniu danych dotyczących miejsca zamieszkania ustalonych 
uczestników zdarzeń przesłuchano dotychczas kilkudziesięciu pokrzywdzonych i proces ten 
trwa z uwagi na trudności w wykonaniu tych czynności, gdyż niektórzy z nich mieszkają poza 
granicami Polski.

W śledztwie ustalono jednego ze sprawców pobicia osoby, która złożyła zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa, i po uzyskaniu opinii biegłego lekarza dotyczącej stopnia uszko-
dzenia ciała Tadeusza K. opracowany zostanie zarzut udziału w pobiciu byłemu funkcjonariu-
szowi ZOMO, Piotrowi K.

Aktualnie trwają poszukiwania materiałów archiwalnych zmierzających do indywidualizacji 
sprawców pobić innych zatrzymanych w dniu 10 listopada 1982 r. uczestników manifestacji, jak 
i zmierzające do ustalenia odpowiedzialnego za przeprowadzenie akcji tłumienia protestów.

sygn. akt S 84/05/Zk

Śledztwo wszczęto w dniu 5 stycznia 2006 r. w sprawie przekroczenia uprawnień, 
kierowania gróźb bezprawnych pod adresem Alojzego W. przez funkcjonariuszy byłej Służby 
Bezpieczeństwa, do których to czynów dochodziło w roku 1984 w Tarnowie. 

Zgromadzony w toku postępowania przygotowawczego materiał dowodowy pozwolił na 
przedstawienie Aleksandrowi Z. zarzutów, że w okresie od 1 marca do 3 lipca 1984 r. w Tarnowie, 
będąc funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
w Tarnowie i będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, przekroczył swoje uprawnienia 
podczas czynności procesowych wykonywanych z udziałem tymczasowo aresztowanego Alojzego 
W. poprzez wypowiadanie pod jego adresem gróźb, które wzbudziły w nim uzasadnione obawy, 
iż zostaną spełnione, czym działał na szkodę interesu prywatnego pokrzywdzonego.

Podejrzany Aleksander Z. nie przyznał się do popełnienia przypisanego mu przestępstwa 
i złożył wyjaśnienia, które nie korespondowały z ustalonym stanem faktycznym. 

W dniu 8 grudnia 2006 r. przeciwko Aleksandrowi Z. wniesiono do Sądu Rejonowego 
w Tarnowie akt oskarżenia.

sygn. akt S 97/05/Zk

Śledztwo prowadzone jest w sprawie zbrodni komunistycznej popełnionej na szkodę 
członków opozycji demokratycznej i działaczy NSZZ „Solidarność” z terenu byłego woj. 
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nowosądeckiego poprzez ich internowanie w okresie stanu wojennego na podstawie decyzji 
wydawanych przez ówczesnego komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Nowym 
Sączu.

Śledztwo wszczęto w dniu 24 listopada 2005 r. Przedmiotem śledztwa jest wyjaśnienie oko-
liczności zaplanowania i przygotowania, a następnie przebiegu akcji internowania obywateli 
polskich zamieszkałych na terenie byłego woj. nowosądeckiego; ustalenie liczby i tożsamości 
osób internowanych; miejsc, w których wymienieni byli umieszczani, a także faktu ewentual-
nego popełnienia innych czynów, realizujących znamiona czynów zabronionych, popełnionych 
na ich szkodę w czasie i w związku z internowaniem. Celem tychże postępowań karnych jest 
również ustalenie osób odpowiedzialnych za wyżej opisaną zbrodnię (zarówno z kręgu decy-
dentów, jak i jej wykonawców), popełnioną z motywów politycznych, polegającą na bezpraw-
nym pozbawieniu wolności.

W toku dotychczasowego śledztwa ustalono, iż w wyniku wskazanej akcji w nocy z 12 
na 13 grudnia 1981 r. oraz w dniach następnych zatrzymano i internowano 77 osób, w tym 
Grzegorza S., Jerzego W., Ryszarda P., Tadeusza J., Kazimierza Ł., Tadeusza Rz., Jana D., Jana 
S., Zygmunta J. i Antoniego S., co do których przeprowadzono już czynności procesowe, w tym 
przesłuchano ich oraz zabezpieczono posiadane oryginały decyzji o internowaniu, m.in. celem 
uzyskania opinii biegłego z zakresu badań porównawczych pisma ręcznego na okoliczność 
ustalenia tożsamości osoby podpisującej przedmiotowe decyzje. Wobec pozostałych 67 osób 
pokrzywdzonych zachodzi konieczność, po potwierdzeniu ich danych osobowych i ustaleniu 
aktualnych adresów zamieszkania, przeprowadzenia dalszych czynności procesowych celem 
wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności popełnionego na ich szkodę przestępstwa. 

sygn. akt S 104/05/Zk

Śledztwo w sprawie stosowania w 1982 r. niedozwolonych metod śledczych wobec członka 
NSZZ „Solidarność” PSS Końskie Stanisława Ś. przez funkcjonariuszy SB z Końskich.

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 14 listopada 2005 r. W jego toku przesłuchano 
kilku świadków, przeprowadzono oględziny akt osobowych funkcjonariusza Janusza C. i akt 
internowania Stanisława Ś.

Ustalono, iż dwaj funkcjonariusze SB w Końskich Józef D. i Janusz C. – dopuszczali się 
w 1982 r. wobec Stanisława Ś. stosowania gróźb pozbawienia życia, w tym przy użyciu broni, 
celem zmuszenia go do odstąpienia od dalszej działalności opozycyjnej.

Śledztwo w części dotyczącej Józefa D. umorzono, albowiem funkcjonariusz ten zmarł 
w 2002 r. w Końskich.

Natomiast przeciwko Januszowi C. przeprowadzono postępowanie przygotowawcze 
ad personam. 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Janusz C. nie przyznał się do popełnienia 
zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień.

Śledztwo zostało już zamknięte i w styczniu 2007 r. zostanie w tej sprawie skierowany akt 
oskarżenia do Sądu Rejonowego w Końskich.

sygn. akt S 9/06/Zk

Śledztwo wszczęto 22 lutego 2006 r. w sprawie przekroczenia uprawnień przez 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Krakowie poprzez zmuszanie metodami 
niezgodnymi z prawem do podjęcia i kontynuowania współpracy z organami SB w charakterze 
tajnego informatora.

W toku postępowania ustalono, iż funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Kazimierz K. 
groźbą oraz wyzywaniem wulgarnymi słowami zmusił osobę do podjęcia współpracy, a na-
stępnie do jej kontynuowania i przekazywania informacji istotnych dla ówczesnej władzy 
komunistycznej.

Nadto stwierdzono, iż wymieniony funkcjonariusz w stosunku do czterech byłych działaczy 
NSZZ „Solidarność” Kombinatu Huta im. Lenina w Nowej Hucie, po ich zatrzymaniu 
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w okresie stanu wojennego, przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, iż podczas 
wykonywania czynności służbowych prowadził wielogodzinne przesłuchania, podczas których 
osoby wskazane wyzywał wulgarnymi słowami oraz wypowiadał pod ich adresem groźby 
bezprawne.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Kazimierzowi K. zarzutu 
popełnienia zbrodni komunistycznej. Wymieniony przesłuchany w charakterze podejrzanego 
nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

W sprawie przeprowadzono oględziny całości ujawnionego w zasobach IPN materiału 
archiwalnego.

Aktualnie zachodzi konieczność dodatkowego przesłuchania jednego z pokrzywdzonych, 
uzupełnienia zarzutów podejrzanemu oraz wykonania końcowych czynności procesowych.

sygn. akt S 20/06/Zk

Śledztwo prowadzone jest w sprawie zbrodni komunistycznej polegającej na pobiciu 
w lipcu i sierpniu 1980 r. w Krakowie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji 
Obywatelskiej, działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarność, m.in. Pawła W., 
Wojciecha S. i Jerzego G.

Śledztwo wszczęto w dniu 8 czerwca 2006 r.
Przedmiotem śledztwa jest m.in. czyn polegający na pobiciu i znęcaniu się nad zatrzymanym 

Pawłem W. w dniu 8 lipca 1980 r. na terenie KWMO w Krakowie przez trzech funkcjonariuszy 
byłej Służby Bezpieczeństwa. W toku dotychczasowego postępowania przesłuchano 
w charakterze świadków wymienionego pokrzywdzonego oraz dalszych 8 świadków, a nadto 
zapoznano się z aktami postępowania przygotowawczego prowadzonego na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku wobec działaczy krakowskiego SKS-
u. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono nazwiska dwóch sprawców 
popełnionego na szkodę Pawła W. czynu, którym następnie przedstawiono zarzuty popełnienia 
przestępstwa i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych. Zapoznano się także z aktami 
personalnymi obu funkcjonariuszy, potwierdzając w ten sposób ich służbę w SB w okresie 
objętym zarzutem. Planowane jest sporządzenie przeciwko nim aktu oskarżenia i skierowanie 
go do sądu.

Aktualnie prowadzone są nadto dalsze czynności mające na celu ustalenie trzeciego współ-
sprawcy przestępstwa, w tym m.in. kompletowanie zdjęć byłych funkcjonariuszy SB w zakre-
sie niezbędnym do przeprowadzenia czynności okazania.

Jednocześnie w odrębnym postępowaniu kontynuowane będą czynności mające na celu 
wyjaśnienie okoliczności pobicia Pawła W., Wojciecha S. i Jerzego G. w dniu 7 sierpnia 
1980 r., a także innych przypadków i form represji podejmowanych przez SB wobec działaczy 
krakowskiego SKS-u w okresie jego działalności. 

sygn. akt S 40/06/Zk

Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych popełnionych w latach 1945-1949 w Kiel-
cach i Radomiu przez funkcjonariusza WUBP w Kielcach, Wacława Z.

Śledztwo wszczęto postanowieniem z dnia 23 czerwca 2006 r., po ukazaniu się artykułu 
w „Gazecie Polskiej”, dotyczącego zbrodniczej działalności Wacława Z. jako kata więzienia 
w Kielcach. 

W toku prowadzonego postępowania przygotowawczego przesłuchano kilku świadków, do-
konano oględzin akt osobowych funkcjonariusza WUBP w Kielcach Wacława Z. znajdujących 
się w zasobach archiwalnych BUiAD w Krakowie. Włączono też do materiału dowodowego 
śledztwa dokumenty zebrane w śledztwie prowadzonym przez byłą Okręgową Komisję Bada-
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Kielcach.

Tak zebrany materiał dowodowy dawał podstawy do przedstawienia Wacławowi Z. zarzutu 
popełnienia przestępstwa.
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Jednak w toku śledztwa, jeszcze przed przedstawieniem zarzutu, ustalono, że Wacław Z. 
zmarł w dniu 4 sierpnia 2006 r., co potwierdzono odpisem aktu zgonu.

W tej sytuacji śledztwo w sprawie S 40/06/Zk umorzono postanowieniem z dnia 14 grudnia 
2006 r.  

sygn. akt S 42/06/Zk

Śledztwo wszczęto w dniu 2 października 2006 r. w sprawie przekroczenia uprawnień 
poprzez stosowanie niedozwolonych metod śledczych – kierowania gróźb karalnych pod 
adresem Kazimierza P. przez funkcjonariusza byłej Służby Bezpieczeństwa, do których to 
czynów dochodziło w ciągu 1969 i 1970 roku na terenie Nowego Targu.

Do chwili obecnej przesłuchano świadków, w tym pokrzywdzonego, zgromadzono materia-
ły archiwalne, w tym teczki personalne byłych funkcjonariuszy SB w Nowym Targu, dokonano 
okazania tablic poglądowych pokrzywdzonemu. Z uwagi na fakt, iż pokrzywdzony rozpoznał 
na zdjęciu sprawcę przestępstwa, w dalszej fazie śledztwa zostaną przesłuchani w charakterze 
świadka trzej funkcjonariusze byłej SB, po czym zostanie przedstawiony zarzut popełnienia 
przestępstwa wytypowanemu funkcjonariuszowi SB.

W terminie do końca kwietnia 2007 r. planowane jest zakończenie postępowania 
przygotowawczego i skierowanie do sądu aktu oskarżenia.

sygn. akt S 84/06/Zk

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2006 r. wszczęto śledztwo w sprawie bezprawnego po-
zbawienia wolności przez funkcjonariuszy KWMO w Krakowie, członka NSZZ „Solidarność” 
Ryszarda L. w okresie od 12/13 grudnia 1981 do 11 marca 1982 r. w Krakowie, Nowym Wiśni-
czu i Załężu oraz innych bezprawnie pozbawionych wolności na mocy decyzji o internowaniu, 
wydanej przez komendanta wojewódzkiego MO w Krakowie.

Przedmiotem niniejszego postępowania są zdarzenia polegające na bezprawnym pozbawie-
niu wolności działaczy opozycji demokratycznej oraz NSZZ „Solidarność” w związku z ich 
internowaniem w okresie od 12 do 16 grudnia 1981 r. na mocy decyzji komendanta wojewódz-
kiego MO w Krakowie. Śledztwo w niniejszej sprawie obejmuje tym samym zdarzenia tego ro-
dzaju, stanowiące zbrodnie komunistyczne, popełnione na terenie byłego woj. krakowskiego.

W toku śledztwa przyjęto protokolarne zawiadomienia o przestępstwie oraz przesłuchano 
w charakterze świadków troje z pokrzywdzonych, tj. Janinę G., Ryszarda L. oraz Adama M., 
i członków ich rodzin.

Ponadto w ramach śledztwa w odniesieniu do wymienionych uzyskano materiały archi-
walne pochodzące z zasobów Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 
w Krakowie, a także dokumenty udostępnione przez pokrzywdzonych, w tym także w postaci 
decyzji o internowaniu.

Realizując zaplanowane czynności śledcze, zwrócono się do ww. Biura o udostępnienie 
wszelkich materiałów dotyczących internowanych z terenu byłego woj. krakowskiego i aktual-
nie kontynuowana jest kwerenda archiwalna.

Uzyskanie tych materiałów pozwoli na określenie pełnego zakresu podmiotowego i przed-
miotowego tego śledztwa i na podjęcie czynności zmierzających do jego merytorycznego za-
kończenia.

Niezależnie od powyższego, w oparciu o zeznania dotychczas przesłuchanych 
pokrzywdzonych podejmowane są działania celem ustalenia, czy represjonowanie ww. przez 
funkcjonariuszy ówczesnych organów ścigania wyczerpuje znamiona zbrodni komunistycznej. 
Poczynienie wskazanych ustaleń oraz zebranie dowodów pozwoli na podjęcie decyzji 
merytorycznej.
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5. Oddziałowa Komisja w Lublinie 

a) zbrodnie nazistowskie

sygn. akt S 50/05/Zn 

Śledztwo w sprawie całokształtu zbrodni hitlerowskich, popełnionych w latach 1941-1944 
w obozie koncentracyjnym na Majdanku w Lublinie, polegających w szczególności na doko-
nywaniu masowych i indywidualnych zabójstw, jak też na stosowaniu wszelkich innych metod 
i sposobów zagłady osadzonych w tym obozie więźniów różnych narodowości, w wyniku cze-
go poniosło śmierć około jednego miliona osób.

W toku postępowania zapoznano się z aktami postępowania karnego o sygn. Ds. 56/64, 
prowadzonego przez b. Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, podjęto 
czynności zmierzające do wycofania z zasobu archiwalnego akt tego postępowania karnego.

Ustalono, iż w Wiedniu żyje jeszcze jedna ze strażniczek KL Lublin i w tym zakresie 
wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące tej osoby celem opracowania 
stosownych wniosków o międzynarodową pomoc prawną.

Wykonywane obecnie czynności ukierunkowane są na ustalenie kolejnych źródeł 
dowodowych mogących doprowadzić do rzeczywistego ustalenia rozmiaru zbrodni 
popełnionych przez okupanta niemieckiego i osób z nim współdziałających.

sygn. akt S 60/05/Zn 

Śledztwo wszczęte 2 marca 2006 r. z zawiadomienia obywatela Izraela w sprawie zabójstw 
8 osób narodowości żydowskiej w październiku 1943 r. we wsi Przegaliny w byłym woj. 
lubelskim.

W sprawie ustalono i przesłuchano bezpośrednich świadków zdarzeń stanowiących 
przedmiot śledztwa, poszukiwane są materiały dotyczące postępowań karnych, jakie miały być 
wcześniej prowadzone przeciwko jednemu ze wskazanych przez zawiadamiającego sprawców 
zbrodni, podejmowane są próby odnalezienia szczątków osób pokrzywdzonych.

Nadto zawiadamiający podejmuje próby przeprowadzenia ekshumacji szczątków osób 
pokrzywdzonych i przeniesienia ich na cmentarz żydowski w Izraelu.

b) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt S 4/00/Zk

Śledztwo wszczęte 13 listopada 2000 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności 
w styczniu 1953 r. nieletnich członków organizacji konspiracyjnej o nazwie „Wolna Polska” 
oraz stosowania wobec nich niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy b. PUBP 
w Puławach.

W sprawie przedstawiono b. funkcjonariuszowi PUBP w Puławach Wacławowi P. zarzut 
popełnienia zbrodni komunistycznej, polegającej na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad 
zatrzymanym członkiem organizacji niepodległościowej – Zygmuntem Sz. poprzez bicie 
ręką po twarzy, kopanie po nogach, zmuszanie do wykonywania wyczerpujących ćwiczeń 
fizycznych oraz ubliżanie słowami wulgarnymi, w celu uzyskania zeznań o określonej 
treści.

W dniu 23 stycznia 2006 r. skierowano do Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Pu-
ławach akt oskarżenia przeciwko Wacławowi P. Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2006 r. 
postępowanie karne zostało umorzone wobec śmierci oskarżonego.
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sygn. akt S 51/01/Zk

Śledztwo wszczęte 18 stycznia 2002 r. w sprawie fizycznego znęcania się nad Józefem Z. 
i innymi członkami organizacji niepodległościowej Zrzeszenia WiN przez b. funkcjonariuszy 
WUBP w Lublinie i KBW w Lublinie.

W sprawie ustalono, że Józef Z. został w dniu 12 stycznia 1952 r. zatrzymany wraz z innymi 
osobami. Podczas długotrwałych przesłuchań odbywających się w siedzibie WUBP w Lublinie 
był wielokrotnie bity pięścią w brzuch oraz pluto mu w twarz. W związku z tym przedstawiono 
b. oficerowi śledczemu WUBP w Lublinie Aleksandrowi r. zarzut popełnienia zbrodni komu-
nistycznej polegającej na przekroczeniu uprawnień i znęcaniu się fizycznym i moralnym nad 
zatrzymanym poprzez bicie go pięścią w brzuch oraz plucie w twarz.

W dniu 06 lipca 2006 r. skierowano do Sądu Rejonowego III Wydziału Karnego w Lublinie 
akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi r. Następnie sprawa została przekazana do dalszego 
prowadzenia do Sądu Rejonowego w Zamościu. 

sygn. akt S 164/01/Zk

Śledztwo podjęte z zawieszenia 6 czerwca 2001 r. w sprawie zabójstw 3 członków oddziału 
Zrzeszenia WiN, dowodzonego przez Aleksandra M. ps. „Drągal”, dokonanych 25 sierpnia 
1950 r. w Kolonii Wawrzyszów, obecnie gmina Wolanów, pow. radomski, przez b. funkcjona-
riuszy WUBP w Kielcach.

W śledztwie ustalono, że w dniu 23 lipca 1950 r. funkcjonariusze WUBP w Kielcach zatrzy-
mali Mariana B. ps. „Zbych” – byłego członka oddziału „Drągala”. Wszedł on w skład grupy 
likwidacyjnej wraz z 3 funkcjonariuszami UB. W dniu 25 sierpnia 1950 r., grupa likwidacyjna 
dokonała podstępnie zabójstw Aleksandera M. ps. „Drągal”, Zbigniewa E. ps. „Powstańczyk” 
i Zygmunta Ch. ps. „Lew”.

W dniu 6 grudnia 2005 r. skierowano do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia prze-
ciwko jednemu z b. funkcjonariuszy WUBP w Kielcach Zygmuntowi Ł. Oskarżono go o po-
pełnienie zbrodni zabójstwa zagrożonej karą dożywotniego pozbawienia wolności. W trakcie 
procesu oskarżony zmarł. Z tego powodu Sąd Okręgowy w Radomiu w dniu 25 października 
2006 r. umorzył prowadzone przeciwko niemu postępowanie. 

sygn. akt S 58/03/Zk

Śledztwo wszczęte 9 lutego 2004 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności i pobicia 
30 września 1978 r. w pomieszczeniach posterunku MO w Milejowie Janusza R., członka 
Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej.

W dniu 28 grudnia 2004 r. zarzuty w tej sprawie przedstawiono Józefowi R., a w dniu 
15 marca 2005 r. – po ustaleniu drugiego sprawcy tego czynu – Zdzisławowi H. Zarzucono im, 
że 30 października 1978 r., w Milejowie bezprawnie pozbawili wolności w pomieszczeniach 
posterunku MO Janusza R., a następnie pobili go, zadając uderzenia pięściami w twarz i gło-
wę.

W dniu 24 czerwca 2005 r., do Sądu Rejonowego IV Wydziału Karnego w Lublinie skie-
rowano akt oskarżenia przeciwko b. funkcjonariuszowi SB Zdzisławowi H., a w dniu  7 lipca 
2005 r. przeciwko b. funkcjonariuszowi Wydziału II SB KWMO w Lublinie Józefowi R. Postę-
powania przeciwko Zdzisławowi H. i Józefowi R. zostały przez sąd połączone.

W wyroku z dnia 14 września 2006 r. Sąd Rejonowy w Lublinie uznał Zdzisława H. i Józe-
fa R. za winnych zarzucanych im czynów i wymierzył każdemu z nich karę 2 lat i 3 miesięcy 
pozbawienia wolności.

Od wyroku apelację złożył prokurator IPN po stwierdzeniu, iż sąd nie uznał, że postępowanie 
oskarżonych stanowiło również zbrodnie przeciwko ludzkości. Apelację złożyli też obrońcy 
oskarżonych.
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sygn. akt S 5/04/Zk

Śledztwo w sprawie pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem uczestników pro-
testu społecznego w Radomiu w dniu 25 czerwca 1976 r.

Śledztwo zostało przejęte w dniu 19 stycznia 2004 r. z Prokuratury Okręgowej w Radomiu 
po zwróceniu tej sprawy przez Sąd Okręgowy w Radomiu celem uzupełnienia.

Zgodnie z zaleceniami Sądu Okręgowego w Radomiu przystąpiono do ustalenia uczestni-
ków zdarzenia. Zapoznano się z aktami prawomocnie umorzonego śledztwa prowadzonego 
przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. W toku śledztwa stwierdzono, że tzw. ścieżki zdro-
wia stanowiły szczególne udręczenie pozbawionych wolności pokrzywdzonych, co uzasadniać 
będzie oskarżenie sprawców odpowiedzialnych za bezprawne pozbawienie wolności uczestni-
ków protestu o popełnienie kwalifikowanego typu tego przestępstwa.

W minionym okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu przeprowadzano kwerendy 
w BUiAD IPN, Komendzie Głównej Policji, komendach wojewódzkich Policji, archiwach 
i innych instytucjach państwowych oraz zaznajomiono się z wytypowanymi jednostkami archi-
walnymi. Przedstawiono zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznych 35 funkcjonariuszom 
b. ZOMO. Przesłuchano w charakterze świadków około 200 osób. Wytypowano do przesłucha-
nia w dalszej kolejności około 1000 osób, w tym – oprócz pokrzywdzonych – także pozostałych 
członków Grupy Śledczej zorganizowanej w KWMO w Radomiu w ramach operacji pod kryp-
tonimem „Lato 76”, kierownictwa komisariatów MO w Przyszusze, Grójcu i Białobrzegach, 
aresztów śledczych w Grójcu i Kielcach, członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie 
Miasta Radom, członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim, prokurato-
rów byłej Prokuratury Generalnej, prokuratorów byłej Prokuratury Wojewódzkiej w Radomiu, 
prokuratorów byłych prokuratur rejonowych okręgu radomskiego, byłych prokuratur okręgów 
kieleckiego i lubelskiego, którzy wykonywali lub bezpośrednio nadzorowali czynności z za-
trzymanymi uczestnikami protestu społecznego.

Planuje się przedstawienie kolejnych zarzutów.

sygn. akt S 44/05/Zk

Śledztwo wszczęte 1 grudnia 2005 r. w sprawie zbrodni komunistycznych polegających na 
bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od dnia 12 grudnia 1981 do początku 1983 r. 
w Lublinie i innych miejscowościach b. województwa lubelskiego bliżej nieokreślonej liczby 
osób, w związku z realizacją decyzji b. komendanta wojewódzkiego MO w Lublinie wydanych 
bez podstawy prawnej, tj. z powołaniem się na art. 42 nigdy nieopublikowanego w „Dzienniku 
Ustaw”, a więc nieobowiązującego dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa 
Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, co było przejawem 
represji wobec przeciwników politycznych i stanowiło przestępstwo według polskiej ustawy 
karnej wówczas obowiązującej.

W toku śledztwa zapoznano się z materiałami archiwalnymi wytypowanymi przez archiwa 
IPN. Ustalono dane personalne osób internowanych na terenie b. województwa lubelskiego. 
Następnie za pośrednictwem CBA w Warszawie ustalono adresy zamieszkania ujętych 
w wykazie osób internowanych, po czym podjęto czynności procesowe z ich udziałem. 
Zabezpieczono procesowo teczki osobowe funkcjonariuszy biorących udział w zatrzymywaniu 
pokrzywdzonych. Aktualnie kontynuowane są czynności procesowe, zmierzające do wyjaśnienia 
wszystkich okoliczności zdarzeń oraz podjęcia decyzji w przedmiocie merytorycznego sposobu 
zakończenia postępowania.

Podobne czynności przeprowadzane są w śledztwach o:
sygn. akt S 45/05/Zk – w związku z realizacją decyzji b. komendanta wojewódzkiego MO 

w Chełmie,
sygn. akt S 46/05/Zk – w związku z realizacją decyzji b. komendanta wojewódzkiego MO 

w Siedlcach,
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sygn. akt S 47/05/Zk – w związku z realizacją decyzji b. komendanta wojewódzkiego MO 
w Białej Podlaskiej,

sygn. akt S 48/05/Zk – w związku z realizacją decyzji b. komendanta wojewódzkiego MO 
w Zamościu,

sygn. akt S 49/05/Zk – w związku z realizacją decyzji b. komendanta wojewódzkiego MO 
w Radomiu.

sygn. akt S 62/05/Zk

Śledztwo w sprawie znęcania się nad zatrzymanymi Zofią P. i Apolonią L. przez b. funk-
cjonariusza PUBP w Puławach zostało 30 listopada 2005 r. wyłączone ze sprawy dotyczącej 
zabójstw i innych zbrodni komunistycznych oraz zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych 
w latach 1945-1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Puławach.

W toku śledztwa ustalono, iż w dniu 10 sierpnia 1946 r. b. funkcjonariusze PUBP w Pu-
ławach pobili podczas zatrzymania Zofię P., a dwa dni później zatrzymano Apolonię L. Po-
krzywdzone przetrzymywano do dnia 28 października 1946 r. w areszcie UB w Nałęczowie, 
a następnie w siedzibie b. PUBP w Puławach. Materiał dowodowy pozwolił na przedstawie-
nie b. funkcjonariuszowi PUBP w Puławach Bolesławowi O. zarzutów popełnienia zbrodni 
komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości polegających na przekroczeniu uprawnień oraz 
znęcaniu się fizycznym i moralnym nad pozbawionymi wolności Zofią P. i Apolonią L. poprzez 
bicie ich rękoma, drewnianym kijem i gumowym pejczem po twarzy oraz całym ciele. Wobec 
pokrzywdzonych używano również słów wulgarnych i obelżywych.

W dniu 18 grudnia 2006 r. skierowano do Sądu Rejonowego II Wydziału Karnego w Opolu 
Lubelskim akt oskarżenia przeciwko Bolesławowi O.

sygn. akt S 10/06/Zk

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez b. funkcjonariusza WUBP w Lublinie 
zostało 21 lutego 2006 r. wyłączone ze sprawy dotyczącej wielokrotnego, bezprawnego 
pozbawienia wolności jednego z członków NSZZ „Solidarność”.

W toku prowadzonego śledztwa przedstawiono b. funkcjonariuszowi WUBP w Lublinie 
Stanisławowi Sz. zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na tym, że w okresie 
od 26 październiaka 1983 do 15 maja 1984 r. przekroczył swoje uprawnienia w toku prowadzo-
nych przesłuchań w ten sposób, że groził pokrzywdzonemu, działaczowi opozycji politycznej 
Januszowi M., pobiciem i używał wobec niego słów wulgarnych w celu wywarcia na niego 
wpływu, to jest zmuszenia do składania zeznań i wyjaśnień określonej treści.

W dniu 18 maja 2006 r. skierowano do Sądu Rejonowego III Wydziału Karnego w Lublinie 
akt oskarżenia przeciwko Stanisławowi Sz.

sygn. akt S 23/06/Zk

Śledztwo przeciwko Janowi D. podejrzanemu o wzięcie udziału w pobiciu w nocy 25/26 
czerwca 1976 r. na terenie Komisariatu MO w Szydłowcu 28 osób zatrzymanych w związku 
z protestem społecznym, mającym miejsce w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, oraz podej-
rzanemu o pobicie w dniu 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, Mariana Sz. – zostało wyłączone ze 
śledztwa o sygn. S 5/04/Zk w sprawie represji wobec osób zatrzymanych w związku z prote-
stem społecznym mającym miejsce w Radomiu.

W dniu 9 czerwca 2006 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Radomiu akt oskarżenia 
przeciwko Janowi D. – byłemu funkcjonariuszowi ZOMO w Lublinie. W dniu 23 listopada 
2006 r. przed Sądem Okręgowym w Radomiu (sprawa została przekazana do tego sądu z uwagi 
na jej wagę i zawiłość) odbyła się pierwsza rozprawa. Oskarżony nie przyznał się do popełnie-
nia zarzucanych mu czynów. 
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c) inne zbrodnie

sygn. akt S 1/00/Zi

Śledztwo podjęte z zawieszenia w dniu 27 listopada 2000 r. w sprawie zbrodni ludobójstwa 
popełnionych na terenie woj. wołyńskiego w latach 1939-1945 przez nacjonalistów ukraińskich, 
a w szczególności dopuszczenia się zabójstw kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci 
narodowości polskiej, znęcania się fizycznego, psychicznego nad członkami polskiej grupy 
narodowej, zniszczenia lub kradzieży ich mienia oraz stosowania innych represji i czynów 
nieludzkich w celu stworzenia warunków życia grożących im biologicznym wyniszczeniem 
bądź zmuszających do opuszczenia swoich siedzib i ucieczki z terenów woj. wołyńskiego.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dowody z zeznań 51 świadków, zapoznano się z 284 
tomami akt archiwalnych.

Z uwagi na fakt, iż Centrala Krajowej Administracji Wymiaru Sprawiedliwości w Ludwigs-
burgu poinformowała, że nie jest w stanie pomóc w poszukiwaniach materiałów archiwalnych, 
opracowano stosowny wniosek do niemieckich organów wymiaru sprawiedliwości. 

Uzyskano szereg nowych materiałów archiwalnych i procesowych od organów wymiaru 
sprawiedliwości Ukrainy. Nie zdołano jednak do chwili obecnej odnaleźć rozkazu, uchwały, 
które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na podjęcie decyzji o eksterminacji Polaków.

W najbliższym czasie planuje się skierowanie kolejnych wniosków o udzielenie 
międzynarodowej pomocy prawnej. 

6. Oddziałowa Komisja w Łodzi 

a) zbrodnie nazistowskie 

sygn. akt S 35/06/Zn

Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych w Obozie Koncentracyjnym 
w Warszawie (Konzentrazionslager Warschau).

Postępowanie wszczęto po raz pierwszy w maju 1945 r. Wkrótce zaniechano wykonywa-
nia w śledztwie jakichkolwiek czynności, bowiem na terenie zajmowanym wcześniej przez 
KL Warschau zorganizowano obóz dla jeńców niemieckich i volksdeutschów, do którego nie 
było wstępu. W 1974 r. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ponow-
nie wszczęła śledztwo w tej sprawie, było ono prowadzone z przerwami do 1996 r., kiedy 
to przekazano materiały Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie, ta zaś postanowieniem 
z dnia 30 maja 1996 r. umorzyła postępowanie. Wobec ujawnienia nowych, nieznanych do-
tychczas okoliczności prokurator wojewódzki w Warszawie 15 stycznia 2002 r. podjął umo-
rzone postępowanie, które następnie przejęła Oddziałowa Komisja w Warszawie. Na mocy 
zarządzenia dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
z dnia 4 sierpnia 2006 r. śledztwo przekazano do dalszego prowadzenia Oddziałowej Komisji 
w Łodzi.

Ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego wynika, że na terenie dawnego 
więzienia wojskowego u zbiegu ulic Gęsiej i Zamenhofa w marcu 1943 r. utworzono obóz pra-
cy pod nazwą Arbeitserziehungslager der Sicherheitspolizei Warschau. Rozkazem Himmlera 
z dnia 11 czerwca 1943 r. obóz ten przekształcono w obóz koncentracyjny dla Żydów; w dniu 
19 lipca 1943 r. do obozu dotarł transport pierwszych 300 więźniów. W późniejszym okresie 
systematycznie przybywały do niego kolejne transporty, w tym Żydów holenderskich, belgij-
skich, greckich i francuskich. W związku z tym obóz koncentracyjny przy ul. Gęsiej uległ po-
większeniu i obejmował ostatecznie obszar między ulicami Zamenhofa, Okopową, Ostrowską, 
Wołyńską, Glinianą wzdłuż ul. Gęsiej. W kwietniu 1944 r. KL Warschau został zlikwidowany 
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jako samodzielna jednostka organizacyjna i podporządkowany Konzentrazionslager Lublin. 
W dniu 5 sierpnia 1944 r., w czasie Powstania Warszawskiego, obóz został zdobyty przez żoł-
nierzy Batalionu „Zośka”.

W toku śledztwa wyjaśniana jest też hipoteza procesowa, że teren KL Warschau obejmo-
wał również obszar Warszawy Zachodniej, gdzie w tunelu kolejowym pod torami wzdłuż ul. 
Bema miały funkcjonować komory gazowe. W świetle zgromadzonego dotychczas materiału 
dowodowego wersji tej nie można, jak dotąd, uznać za dostatecznie wyjaśnioną. Weryfiko-
wana jest również hipoteza o istnieniu obozu koncentracyjnego Warszawa – Koło i w tym 
zakresie kontynuowane są czynności procesowe. W oparciu o zgromadzone dotychczas do-
wody nie można jednoznacznie ustalić liczby ofiar KL Warschau; na obecnym etapie śledz-
twa liczbę tę szacować można na kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy. Szacunek ten nie 
obejmuje ofiar zabitych w czasie przymusowej ewakuacji obozu pod koniec lipca 1944 r. ani 
też egzekucji więźniów Pawiaka, dokonywanych poza budynkami więzienia na okolicznych 
ulicach.

W ostatnim okresie zwrócono się do prokuratury w Niemczech o przesłuchanie w charak-
terze świadków byłych więźniów KL Warschau, gromadzono dokumentację archiwalną i ana-
lizowano opracowania historyczne dotyczące obozu. W toku dalszego śledztwa planowane jest 
kontynuowanie czynności śledczych zmierzających do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
obozów Warszawa Zachodnia i Warszawa Koło, zwłaszcza przesłuchanie świadków, którzy 
zgłaszają się po kolejnych publikacjach poświęconych tym zagadnieniom. Sprawa KL War-
schau oraz dotychczasowe rezultaty śledztwa, z uwagi na społeczne zainteresowanie, uchwałę 
Sejmu z lipca 2001 r. oraz oczekiwania członków Komitetu Budowy Pomnika KL Warschau, 
jest przedmiotem publikacji stanowiska IPN, a także przygotowania przez Instytut publikacji 
naukowej1.

b) zbrodnie komunistyczne 

sygn. akt S 13/01/Zk

Śledztwo wszczęte 8 marca 2001 r., w sprawie pacyfikacji przez partyzantów sowieckich 
w styczniu 1944 r. wsi Koniuchy, gm. Bieniakonie, pow. Lida, woj. nowogródzkie i zabójstwa 
kilkudziesięciu mieszkańców tej wsi.

Wieś Koniuchy była dużą polską wsią, liczyła ok. 60 zabudowań i ponad 300 mieszkań-
ców. Koniuchy usytuowane były na skraju Puszczy Rudnickiej, w której znajdowały się bazy 
partyzantów sowieckich. Partyzanci w czasie powtarzających się napadów na tę wieś rabowa-
li jej mieszkańcom żywność, odzież, bydło. Z tego powodu w Koniuchach utworzono oddział 
samoobrony, który skutecznie uniemożliwiał partyzantom dalszy rabunek. Jak wynika z po-
czynionych ustaleń, w nocy z 28 na 29 stycznia 1944 r. grupa partyzantów sowieckich otoczyła 
wieś i ok. piątej rano przystąpiła do ataku, który trwał 1,5-2 godziny. Pochodniami podpalano 
słomiane dachy domów, do wybudzonych, uciekających mieszkańców strzelano na oślep. 
W wyniku ataku zginęło co najmniej 38 osób, kilkanaście zostało rannych. Część ofiar spło-
nęła w swych domach, część zginęła od strzału z broni palnej. Wśród ofiar byli mężczyźni, 
kobiety i małe dzieci. Spalono większość zabudowań, ocalało tylko kilka domów. Atak na 
Koniuchy przeprowadziła studwudziesto-stupiędziesięcio osobowa grupa partyzantów so-
wieckich pochodzących z różnych oddziałów stacjonujących w Puszczy Rudnickiej, takich 
jak: „Śmierć Okupantowi”, „Śmierć Faszyzmowi”, „Piorun”, „Margirio”, oddział im. Adama 
Mickiewicza. Pierwszy z wymienionych oddziałów należał do Brygady Kowieńskiej Litew-
skiego Sztabu Ruchu Partyzanckiego, pozostałe zaś do Brygady Wileńskiej. Oddziały te 
były wielonarodowościowe. Należeli do nich m. in. partyzanci żydowscy, uciekinierzy z gett 
w Kownie i Wilnie. Z kopii szyfrogramu z dnia 31 stycznia 1944 r. autorstwa Genrikasa 

1 Przygotowywana jest publikacja dot. KL  Warschau autorstwa B. Kopki (BEP IPN).
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Zimanasa (Henocha Zimana), I sekretarza Południowego Obwodowego Komitetu KP Litwy 
a jednocześnie dowódcy Południowej Brygady Partyzanckiej, do naczelnika Litewskiego 
Sztabu Ruchu Partyzanckiego w Moskwie, Antanasa Šnieckusa, wynika, że: „29 stycznia 
połączona grupa oddziałów wileńskich, oddziału «Śmierć Okupantowi», «Margirio» i grupy 
specjalnej Sztabu Generalnego całkowicie spaliła najbardziej zagorzałą w samoobronie wieś 
powiatu Ejszyskiego Koniuchy”.

W toku śledztwa przesłuchano już świadków mieszkających w kraju, zakończono również 
poszukiwania dokumentów w polskich archiwach. Zwrócono się z odezwami o zagraniczną 
pomoc prawną do organów ścigania Republiki Białoruskiej, dwukrotnie do Republiki 
Litewskiej, do Federacji Rosyjskiej. Uzyskano obszerny materiał dowodowy w postaci zeznań 
mieszkańców Koniuch, naocznych świadków zbrodni i dokumentów archiwalnych (meldunki 
policji litewskiej, szyfrogramy partyzantów sowieckich, kopie akt osobowych partyzantów 
sowieckich, w których to aktach są adnotacje, że uczestniczyli oni w ataku, kopie dzienników 
bojowych sowieckich oddziałów partyzanckich). Uzyskano materiał dowodowy od organów 
ścigania Izraela, stanowiący realizację skierowanego wniosku o pomoc prawną. Są to m. in. 
protokoły przesłuchania świadków, wspomnienia partyzantów żydowskich. Aktualnie są one 
tłumaczone na język polski.

sygn. akt S 63/02/Zk

Śledztwo wszczęte 14 sierpnia 2002 r. przeciwko Edwardowi F., podejrzanemu o fizyczne 
i psychiczne znęcanie się nad pozbawionymi wolności członkami niepodległościowej organi-
zacji „Skauting” w okresie od kwietnia do maja 1953 r. 

W dniu 14 listopada 2006 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Pabianicach akt oskarżenia 
przeciwko Edwardowi F., b. funkcjonariuszowi PUBP w Łasku, oskarżonemu o to, że od kwietnia 
1953 r. do października 1953 r. znęcał się fizycznie i psychicznie nad Hieronimem K., Alfonsem 
B., Jerzym P. i Henrykiem A. w ten sposób, że w czasie wielokrotnych, kilkugodzinnych 
przesłuchań przeprowadzanych o różnych porach dnia i nocy bił przesłuchiwanych bykowcem 
po plecach, a także pięścią i ręką po twarzy, groził umieszczeniem w komórce z wodą oraz 
znieważał słowami obelżywymi. W toku rozprawy Edward F. nie przyznał się do popełnienia 
zarzucanych mu przestępstw.

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2006 r. Edward F. został uznany za winnego wszystkich 
zarzucanych mu czynów i skazany na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. 

sygn. akt S 1/05/Zk

Śledztwo przeciwko osobom odpowiedzialnym za negatywną weryfikację dziennikarzy 
łódzkich w okresie stanu wojennego: Michałowi W., Zdzisławowi K., Mieczysławowi K. 
i Andrzejowi H.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 9 maja 2005 r. w sprawie dokonanego w okresie od 
stycznia do marca 1982 r. w Łodzi i regionie łódzkim w stosunku do co najmniej 35 dziennika-
rzy złośliwego naruszenia praw pracowniczych przez podjęcie z przyczyn politycznych decyzji 
o rozwiązaniu stosunku pracy oraz pomocnictwa do tego czynu przez członków wojewódzkich 
komisji weryfikacyjnych, jak też przekroczenia swoich uprawnień przez osoby pełniące funk-
cje kierownicze w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym i Rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. Za-
wiadomienia w tej sprawie złożone zostały przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennika-
rzy Polskich w Warszawie oraz zwolnionych w okresie stanu wojennego z pracy dziennikarzy 
z Łodzi. 

Jak ustalono w toku śledztwa, z chwilą wprowadzenia stanu wojennego Centralny Sztab 
Propagandy i Informacji KC PZPR podjął decyzję o weryfikacji dziennikarzy prasy, radia 
i telewizji. W styczniu 1982 r. odbyły się posiedzenia wojewódzkich komisji weryfikacyjnych 
działających przy Komitecie Łódzkim PZPR, celem dokonania weryfikacji dziennikarzy pra-
sowych, radiowych i telewizyjnych. Komisje weryfikacyjne wydały z przyczyn politycznych 
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negatywne opinie co do możliwości dalszej pracy w miejscu dotychczasowego zatrudnienia 
wobec co najmniej 33 osób. Konsekwencją negatywnych opinii wydanych z przyczyn poli-
tycznych przez wojewódzką komisję weryfikacyjną w Łodzi było rozwiązanie w lutym i marcu 
1982 r. stosunku pracy z 25 dziennikarzami i pracownikami technicznymi radia i telewizji oraz 
z co najmniej 8 dziennikarzami prasowymi.

W toku śledztwa przedstawiono zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznej Michało-
wi W. – kierownikowi Jednostki Budżetowej Rozgłośni Polskiego Radia i Ośrodka Telewizyj-
nego redaktorowi naczelnemu OTVP w Łodzi; Zdzisławowi K. – funkcjonariuszowi SB oraz 
Mieczysławowi K. – pełnomocnikowi KC PZPR do spraw Propagandy i Informacji KC PZPR, 
członkom komisji weryfikacyjnej łódzkich dziennikarzy prasowych. Wszyscy przesłuchani 
dotychczas podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. W ramach 
śledztwa wydano również postanowienie o przedstawieniu zarzutów innemu członkowi komi-
sji weryfikacyjnej łódzkich dziennikarzy prasowych, sekretarzowi Komitetu Łódzkiego PZPR 
– Andrzejowi H., ale jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego nie było dotychczas moż-
liwe z uwagi na przebywanie poza granicami Polski.

Planowane jest przedstawienie zarzutów kolejnym osobom.

sygn. akt S 57/05/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 14 lutego 2006 r., w sprawie zbrodni komunistycznych, pole-
gających na bezprawnym pozbawieniu wolności 236 osób z Łodzi i województwa łódzkiego 
w okresie od dnia 12 grudnia 1981 do maja 1982 r., dokonanych poprzez realizację bezpraw-
nych decyzji o internowaniu pokrzywdzonych w więzieniach w Łęczycy, Łowiczu i Kwidzy-
niu, wydawanych przez komendanta wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Łodzi na pod-
stawie art. 42 nieobowiązującego w tym czasie „dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie 
bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”, 
co stanowiło akt represji wobec osób uznawanych za przeciwników panującego wówczas 
w Polsce systemu społeczno-politycznego.

W toku śledztwa ustalono, że na terenie ówczesnego woj. miejskiego łódzkiego internowa-
no bądź usiłowano internować 236 osób. Wszystkie przeanalizowane decyzje o internowaniu 
były bezprawne, albowiem komendant wojewódzki MO w Łodzi lub jego zastępca wydawali je 
na podstawie nieistniejącego „dekretu z 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa 
i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego”.

W ramach prowadzonego śledztwa odnaleziono i poddano oględzinom kilkanaście tomów 
dokumentów osób internowanych z Łodzi i województwa łódzkiego. W toku śledztwa groma-
dzone są ponadto inne dokumenty dotyczące przygotowania i realizacji planu zatrzymywania 
celem internowania kilkuset osób z Łodzi oraz woj. łódzkiego w grudniu 1981 r. i w maju 
1982 r. Poddano oględzinom akta osobowe oraz ustalane są aktualne adresy zamieszkania 
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy podejmowali decyzje o internowaniu konkret-
nych osób.

Poza wyżej wymienionym śledztwem prowadzone są również postępowania dotyczące 
osób internowanych z terenów ówczesnych województw sieradzkiego (56 osób), kaliskiego 
(70 osób), piotrkowskiego (45 osób) i skierniewickiego (38 osób). 

sygn. akt S 14/06/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 24 kwietnia 2006 r. w sprawie stosowania przez funkcjonariuszy 
KWMO w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim w okresie od sierpnia do października 1982 r. 
przemocy wobec Zenona Sz., Romana K. i innych podejrzanych w sprawie sygn. Pg. Śl 190/82 
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi.

Wszczęcie śledztwa poprzedziło przeprowadzenie kwerendy niezależnej prasy i wydawnictw 
z lat 1976-1990 z terenu woj. łódzkiego. W „Biuletynie Łódzkim” z maja 1985 r. ujawniono 
informację o zakończonym przed Sądem Wojewódzkim w Łodzi w  marcu 1983 r. procesie 
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15 osób oskarżonych o redagowanie i kolportowanie biuletynów prasy podziemnej, gdzie na 
rozprawie oskarżeni podali, że w śledztwie byli torturowani fizycznie i psychicznie.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zapoznano się z aktami Sądu Pomorskiego 
Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy dotyczącego tzw. procesu piętnastu. Sukcesywnie 
przesłuchiwani są świadkowie, którzy występowali jako oskarżeni w tym procesie. 
Przeprowadzane są oględziny akt osobowych b. funkcjonariuszy MO z Łodzi i Piotrkowa 
Trybunalskiego, którzy przeprowadzali czynności w śledztwie przeciwko osobom oskarżonym 
później we wskazanym wyżej procesie.

sygn. akt S 24/06/Zk

Śledztwo przeciwko Sławomirowi P. i Henrykowi P., byłym funkcjonariuszom UBP dla 
m. Łodzi, podejrzanym o fizyczne i moralne znęcanie się nad dwoma członkami organizacji 
„Wolna Idea Polski”. Jak ustalono Sławomir P. i Henryk P. znęcali się fizycznie i moralnie 
nad przywódcą łódzkiej grupy ww. organizacji Eugeniuszem T., przesłuchując go przez kil-
kadziesiąt godzin, bijąc po twarzy i innych częściach ciała, zmuszając do wykonywania wy-
czerpujących ćwiczeń fizycznych i znieważając słowami obelżywymi. Sławomir P. i Henryk P. 
w czasie przesłuchań Henryki r. znieważali ją słowami obelżywymi, poszturchiwali, pomawia-
li o niemoralne prowadzenie się i po uzyskaniu wiadomości, że pokrzywdzona jest w ciąży, 
grozili odebraniem dziecka po porodzie. W oparciu o powyższe ustalenia przedstawiono Sła-
womirowi P. i Henrykowi P. zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej, polegającej na fizycz-
nym i moralnym znęcaniu się nad Eugeniuszem T. i Henryką r. Podejrzani nie przyznali się do 
popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia sprzeczne z zebranym w sprawie 
materiałem dowodowym.

Materiały w sprawie przeciwko wskazanym podejrzanym wyłączono do odrębnego 
postępowania i zarejestrowano pod sygn. S 24/06/Zk; w dniu 21 lipca 2006 r. skierowano 
przeciwko Sławomirowi P. i Henrykowi P. akt oskarżenia do Sądu Rejonowego dla Łodzi 
Śródmieścia w Łodzi. Obecnie toczy się rozprawa.

sygn. akt S 72/06/Zk

Śledztwo w sprawie przeciwko Władysławowi K., funkcjonariuszowi PUBP w Ostrowie 
Wlkp., oskarżonemu o zbrodnie komunistyczne polegające na fizycznym i moralnym znęcaniu 
się nad przebywającymi w areszcie PUBP w Ostrowie Wlkp. w okresie od 14 do 30 sierpnia 
1946 r., dwoma członkami niepodległościowego oddziału wchodzącego w skład Wielkopolskiej 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Warta”.

W dniu 29 grudnia 2006 r. przeciwko Władysławowi K. skierowano akt oskarżenia do Sądu 
Rejonowego w Ostrowie Wlkp. Oskarżono go o popełnienie dwóch zbrodni komunistycznych 
polegających na fizycznym i moralnym znęcaniu się nad Mieczysławem N. i Władysławem P. 
W czasie wielokrotnych przesłuchań, przeprowadzonych w różnych porach dnia i nocy, Włady-
sław K., chcąc wymusić na zatrzymanych złożenie określonych wyjaśnień, znęcał się nad nimi 
fizycznie i moralnie. Podczas przesłuchania zmuszał ich do klęczenia na krześle, po czym bił 
w tej pozycji gumową pałką po piętach, plecach i ramionach. Jednemu z zatrzymanych przy-
trzaskiwał dłoń drzwiami od szafy, umieszczał w celi zalanej wodą i używał wobec niego słów 
uznanych powszechnie za obelżywe. Drugiego umieścił w ciemnej, ciasnej piwnicy, a nadto 
pozbawił pożywienia podczas pobytu w areszcie PUBP.



32 33

7. Oddziałowa Komisja w Poznaniu 

a) zbrodnie nazistowskie

sygn. akt S 6/01/Zn

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy SS i gestapo w latach 
1939-1944 w Forcie VII w Poznaniu, podjęte z zawieszenia 21 lutego 2001 r.

W okresie sprawozdawczym przesłuchano 37 świadków, w tym byłych więźniów Fortu VII. 
Na podstawie ich relacji uzupełniana jest wiedza na temat bardzo ciężkich i wyniszczających 
warunków, w jakich przebywali więzieni w Forcie VII, okoliczności popełnionych tam zbrodni 
oraz ich sprawców.

Obecnie kontynuowane jest ustalanie adresów żyjących byłych więźniów Fortu VII bądź 
ich najbliższych krewnych. 

Stwierdzono, że pełniący w Forcie VII funkcje kierownicze ustaleni członkowie SS i gesta-
po już nie żyją.

sygn. akt S 7/01/Zn

Śledztwo w sprawie osadzenia mieszkańców Poznania i Wielkopolski w obozie 
wysiedleńczym przy ul. Głównej w Poznaniu w okresie od listopada 1939 r. do maja 1940 r., 
podjęte z zawieszenia w dniu 26 lutego 2001 r.

Postępowanie ma charakter kompleksowy i wielowątkowy. Wyjaśniane są okoliczności 
osadzania oraz ustalane warunki przebywania osób narodowości polskiej – mieszkańców 
Poznania i Wielkopolski, w obozie wysiedleńczym przy ul. Głównej w Poznaniu. Zgromadzono 
obszerny materiał dowodowy w postaci zeznań świadków oraz dokumentów archiwalnych. 
Do tej pory przesłuchano zdecydowaną większość z kilkuset żyjących osób, które były tam 
osadzone, w tym w okresie sprawozdawczym przesłuchano 39 świadków.

Z zebranych dowodów wynika, iż w tym obozie celowo stworzono niezwykle trudne warunki 
bytowe, mające na celu biologiczne wyniszczenie osób w nim osadzonych. Oczekiwana jest 
odpowiedź na wniosek o pomoc prawną skierowany do Centrali w Ludwigsburgu. 

sygn. akt S 32/03/Zn

Śledztwo w sprawie zamordowania w okresie od października 1943 do marca 1944 r. 
w Buchenwaldzie i Dortmundzie 40 polskich jeńców wojennych z obozu Dössel przez 
funkcjonariuszy III Rzeszy, wszczęte postanowieniem z dnia 10 lipca 2003 r.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że z obozu jenieckiego w Dössel w dniu 19 
września 1943 r. zbiegło 47 polskich jeńców wojennych – 37 spośród nich ujęły władze 
niemieckie. Zostali oni straceni w okresie od października 1943 do czerwca 1944 r. w obozie 
koncentracyjnym w Buchenwaldzie. Nie można jednak wykluczyć, że część polskich jeńców 
zabito w siedzibie gestapo w Dortmundzie. Ponadto trzech osadzonych w obozie oficerów 
– organizatorów ucieczki z Dössel, którzy w niej nie uczestniczyli – zostało wydanych przez 
administrację obozu władzom policyjnym i również straconych.

W ramach śledztwa nadal gromadzony jest materiał dowodowy w postaci akt archiwalnych 
i dokumentów, kontynuowane są przesłuchania świadków, którzy podają nowe istotne 
okoliczności, przekazują dokumenty i fotografie, a także ustalane są osoby, które mogą wstąpić 
w prawa pokrzywdzonych.

W wyniku współpracy z Centralą w Ludwigsburgu stwierdzono, że pełniący w 1943 r. 
w obozie w Dössel funkcje kierownicze funkcjonariusze III Rzeszy już nie żyją. 
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b) zbrodnie komunistyczne 

sygn. akt S 12/00/Zk

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej na 
więźniach Centralnego Więzienia w Rawiczu w latach 1945-1956, podjęte z zawieszenia 
27 października 2000 r.

W toku śledztwa ustalane są okoliczności śmierci więźniów na skutek bicia i torturowania 
przez funkcjonariuszy SW w Rawiczu, a także z powodu złego wyżywienia, zimna i chorób. 
Kolejne wątki śledztwa dotyczą psychicznego i fizycznego znęcania się nad osobami 
osadzonymi w tym więzieniu.

Wykonywane czynności śledcze zmierzają do ustalenia wszystkich zbrodni 
komunistycznych, których dopuścili się funkcjonariusze Centralnego Więzienia w Rawiczu 
oraz ustalenia ich sprawców i pokrzywdzonych.

Dotychczas w toku postępowania przesłuchano ogółem 491 świadków, w tym 31 w okresie 
sprawozdawczym. 

sygn. akt S 23/00/Zk

Śledztwo w sprawie przestępczych działań funkcjonariuszy państwa komunistycznego 
sprowadzających się m.in. do pozbawienia życia szeregu osób, spowodowania obrażeń ciała, 
bezprawnych pozbawień wolności i znęcania się nad zatrzymanymi demonstrantami podczas 
tzw. wydarzeń poznańskich, mających miejsce w dniach 28-29 czerwca 1956 r., podjęte zostało 
z zawieszenia w dniu 22 listopada 2000 r.

Śledztwo ma charakter kompleksowy i wielowątkowy. W toku prowadzonego postępowa-
nia – głównie w wyniku analizy i procesowego przetworzenia dokumentów archiwalnych oraz 
przesłuchania szeregu świadków – zgromadzono bardzo obszerny materiał dowodowy. W trak-
cie śledztwa przesłuchano 636 świadków, w tym 102 w okresie sprawozdawczym. 

W wyniku czynności śledczych zweryfikowano liczbę ofiar śmiertelnych przedmiotowych 
wydarzeń – na dzień dzisiejszy przyjąć należy (wbrew informacjom zawartym w większości 
publikacji), że podczas i w wyniku wydarzeń zginęło 58 osób. Koncentrowano się nadal na 
czynnościach mających na celu wyjaśnienie kwestii fizycznego i psychicznego znęcania się 
nad zatrzymanymi demonstrantami.

W toku śledztwa zweryfikowano m.in. informacje o pochowaniu na terenie cmentarza 
wojennego w Pile Leszkowie i w lesie niedaleko miejscowości Biedrusko nieznanych do 
tej pory śmiertelnych ofiar Poznańskiego Czerwca. Czynności zakończone w pierwszym 
przypadku badaniami ekshumacyjnymi, a w drugim sondażowymi pozwoliły jednoznacznie 
wykluczyć taką możliwość.

sygn. akt S 24/00/Zk 

Śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych na więźniach Centralnego Więzienia we 
Wronkach w latach 1945-1956 przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, podjęte z zawieszenia 
w dniu 4 grudnia 2000 r.

Ustalono, iż w latach 1945-1956 w więzieniu we Wronkach poniosło śmierć co najmniej 
100 więźniów odbywających kary za przestępstwa polityczne. Część z nich zmarła w wyniku 
samobójstw spowodowanych znęcaniem się nad nimi lub warunkami odbywania kary, część 
z nich została stracona w wyniku wykonywania wyroków śmierci. Ze zgromadzonego 
materiału dowodowego wynika, że niektórzy funkcjonariusze tamtejszej Służby Więziennej 
fizycznie i moralnie znęcali się nad więźniami, dopuszczając się względem nich wielu innych 
przestępstw. 

W toku śledztwa przesłuchano ponad 1000 świadków, w tym w okresie sprawozdawczym 
przesłuchano 30 osób. Śledztwo jest w fazie końcowej. Przygotowywane są wyłączenia 
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dotyczące poszczególnych osób lub czynów, będących przedmiotem niniejszego postępowania, 
celem wydania w tych sprawach decyzji końcowych. 

sygn. akt S 145/02/Zk

Śledztwo przeciwko byłym funkcjonariuszom KWMO, a następnie WUSW w Koninie, 
Leonowi W. i Zbigniewowi G. 

Dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie tej skierowano do Sądu Rejonowego w Koninie akt 
oskarżenia przeciwko Leonowi W. i Zbigniewowi G. W akcie oskarżenia zarzucono Leonowi 
W. popełnienie trzech zbrodni komunistycznych w postaci fizycznego i psychicznego znęcania 
się nad pokrzywdzonymi oraz dwóch przestępstw polegających na stosowaniu gróźb karalnych 
kierowanych pod adresem dwóch pokrzywdzonych w celu zmuszenia ich do zaprzestania dzia-
łalności niepodległościowej. Zbigniewa G. oskarżono o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad 
jednym pokrzywdzonym. W toku postępowania sądowego przesłuchano wszystkich świadków, 
o których przesłuchanie wnioskował prokurator. Na najbliższym terminie rozprawy w dniu 18 
stycznia 2007 r. planowane jest przeprowadzenie dowodu z dokumentu oraz wygłoszenie mów 
końcowych przez strony.

sygn. akt S 9/05/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 25 maja 2005 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności 
Romana K. i innych osób internowanych w okresie od 13 do 18 grudnia 1981 r. na podstawie 
decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Koninie. 

Postępowanie ma na celu wyjaśnienie okoliczności bezprawnego internowania osób na 
terenie b. województwa konińskiego oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za ten czyn.

W toku śledztwa przeprowadzono obszerne kwerendy archiwalne oraz przesłuchano 
wszystkich pokrzywdzonych lub w przypadku ich śmierci osoby dla nich najbliższe, z wyjąt-
kiem dwóch pokrzywdzonych przebywających poza granicami kraju. O przesłuchanie jednego 
z tych pokrzywdzonych, którego miejsce pobytu ustalono, zwrócono się do właściwego urzędu 
konsularnego. Ze sprawy tej dokonano wyłączeń do odrębnych postępowań materiałów doty-
czących popełnienia zbrodni komunistycznych na szkodę działaczy podziemnej „Solidarno-
ści”.

Kolejne śledztwa o sygnaturach S. 123/04/Zk, S. 4/05/Zk, S. 16/06/Zk, S. 17/06/Zk pro-
wadzone są w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności osób internowanych w okresie od 
13 do 18 grudnia 1981 r. na mocy decyzji komendantów wojewódzkich MO w Lesznie, Pile, 
Poznaniu i Zielonej Górze. 

sygn. akt S 14/06/Zk

Śledztwo w sprawie znęcania się przez Mieczysława J., – funkcjonariusza WUBP w Poznaniu, 
w roku 1952 w Poznaniu nad członkami podziemnych organizacji niepodległościowych Zyg-
muntem B. i Kazimierzem M., prowadzone na podstawie materiałów wyłączonych 22 marca 
2006 r. ze sprawy oznaczonej sygnaturą S. 55/02/Zk przeciwko Kazimierzowi r.

Śledztwo w tej sprawie zakończono w dniu 9 czerwca 2006 r. skierowaniem aktu oskarżenia 
do Sądu Rejonowego w Poznaniu, w którym oskarżono Mieczysława J. o popełnienie dwóch 
zbrodni komunistycznych polegających na fizycznym i psychicznym znęcaniu się w okresie od 
kwietnia do grudnia 1952 r. nad Zygmuntem B. i Kazimierzem M.

Wyrokiem z dnia 23 listopada 2006 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu, w sprawie o sygnaturze 
XXV K 209/06, uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu w akcie oskarże-
nia czynów i wymierzył mu karę łączną 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania na okres lat 4.
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sygn. akt S 50/06/Zk

Śledztwo w sprawie znęcania się przez Stanisława M. i Eugeniusza M. funkcjonariuszy 
PUBP w Gostyniu, w okresie od lipca 1949 do maja 1950 roku nad członkami podziemnej or-
ganizacji niepodległościowej „AK-Zawisza” – Marianem M., Kazimierzem Sz. i Józefem Sz., 
prowadzone na podstawie materiałów wyłączonych 13 września 2006 r. ze sprawy oznaczonej 
sygnaturą S 55/02/Zk przeciwko Kazimierzowi r.

W dniu 15 grudnia 2006 r. przedstawiono Stanisławowi M. zarzuty popełnienia trzech 
zbrodni komunistycznych polegających na znęcaniu się nad Marianem M., Kazimierzem Sz. 
i Józefem Sz. Podejrzany działał w ten sposób, że w czasie wielogodzinnych przesłuchań kopał 
i bił rękoma oraz kluczami pokrzywdzonych po całym ciele. Przesłuchany w charakterze po-
dejrzanego Stanisław M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. 

Eugeniusz M. nie został przesłuchany w charakterze podejrzanego z powodu złego stanu 
jego zdrowia. W sprawie powołano biegłego lekarza neurologa celem ustalenia, czy stan 
zdrowia podejrzanego umożliwia mu w chwili obecnej udział w czynnościach procesowych.

Obecnie w sprawie sprawdzana jest linia obrony podejrzanego Stanisława M. Planowane 
jest skierowanie do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie w pierwszym półroczu 2007 r.

sygn. akt S 58/06/Zk

Śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się w okresie od stycznia 1982 
do 1986 r. nad Grzegorzem M., prowadzone na podstawie materiałów wyłączonych w dniu 20 
września 2006 r. ze śledztwa S. 11/06/Zk dotyczącego fizycznego i psychicznego znęcania się 
funkcjonariuszy KWMO w Koninie nad działaczami niepodległościowymi z terenu b. woje-
wództwa konińskiego.

W dniu 9 października 2006 r. przedstawiono byłemu funkcjonariuszowi Wydziału III SB 
w Koninie Romanowi K. zarzut psychicznego znęcania się nad działaczem niepodległościo-
wym Grzegorzem M. w okresie od 1982 do 1986 r. Dnia 18 października 2006 r. przedstawiono 
b. komendantowi KWMO, a następnie szefowi WUSW w Koninie Zenonowi J. zarzuty fizycz-
nego i psychicznego znęcania się nad Grzegorzem M. w okresie od 19 stycznia 1982 do lipca 
1982 oraz w maju 1985 r.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw. Obecnie spraw-
dzana jest ich linia obrony. 

8. Oddziałowa Komisja w Rzeszowie

a) zbrodnie nazistowskie

sygn. akt S 5/03/Zn

Śledztwo podjęte z umorzenia 25 lutego 2003 r. w sprawach:
1.  zbrodni nazistowskiej popełnionej w okresie 3-4 lipca 1941 r. we Lwowie przez nieusta-

lonych funkcjonariuszy niemieckich poprzez wydanie rozkazów i bezpośredni udział 
w zabójstwach profesorów i docentów polskich wyższych uczelni, ich rodzin i współmiesz-
kańców: Antoniego Cieszyńskiego, Katarzyny Demko, Władysława Dobrzanieckiego, Jana 
Greka, Marii Grek, Jerzego Grzędzielskiego, Edwarda Hamerskiego, Henryka Hilarowi-
cza, Władysława Komornickiego, Eugeniusza Kosteckiego, Włodzimierza Krukowskiego, 
Romana Longchamps’a de Bérier, Bronisława Longchamps’a de Bérier, Zygmunta Long-
champs’a de Bérier, Kazimierza Longchamps’a de Bérier, Antoniego Łomnickiego, Sta-
nisława Mączewskiego, Adama Mięsowicza, Witolda Nowickiego, Jerzego Nowickiego, 
Tadeusza Ostrowskiego, Jadwigi Ostrowskiej, Stanisława Pilata, Stanisława Progulskiego, 
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Andrzeja Progulskiego, Romana Renckiego, Marii Reymanowej, Stanisława Ruffa, Anny 
Ruff, Adama Ruffa, Włodzimierza Sieradzkiego, Adama Sołowija, Włodzimierza Stożka, 
Eustachego Stożka, Emanuela Stożka, Tadeusza Tapkowskiego, Kazimierza Vetulanego, 
Kaspra Weigla, Józefa Weigla, Romana Witkiewicza, Tadeusza żeleńskiego-Boya;

2.  zbrodni nazistowskiej popełnionej w nieustalonym okresie, począwszy od 11 lipca 1941 r., 
w nieustalonym miejscu przez nieustalonych funkcjonariuszy niemieckich poprzez wydanie 
rozkazów i bezpośredni udział w zabójstwach profesorów Akademii Handlu Zagranicznego 
we Lwowie Henryka Korowicza i Stanisława Ruziewicza;

3.  zbrodni nazistowskiej popełnionej w dniu 26 lipca 1941 r. w nieustalonym miejscu przez 
nieustalonych funkcjonariuszy niemieckich poprzez wydanie rozkazów i bezpośredni 
udział w zabójstwie profesora Politechniki Lwowskiej Kazimierza Bartla.
W zakresie stanu faktycznego ustalono, iż nocą 3/4 lipca 1941 r. małe oddziały, składające się 

z oficera, kilku żołnierzy, kierowcy oraz Ukraińców w roli tłumaczy i przewodników, zatrzyma-
ły w miejscach zamieszkania lub pobytu: profesora doktora Antoniego Cieszyńskiego – kierow-
nika Kliniki Stomatologicznej Uniwersytetu, Katarzynę Demko – nauczycielkę języka angiel-
skiego zabraną z mieszkania profesora Tadeusza Ostrowskiego, profesora doktora Władysława 
Dobrzanieckiego – ordynatora Oddziału Chirurgii Państwowego Szpitala Powszechnego, Marię 
Galę – pokojówkę profesora Tadeusza Ostrowskiego, profesora doktora Jana Greka – profesora 
przy Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu, Marię Grek – żonę profesora Jana Greka, 
profesora doktora Franciszka Groëra – kierownika Kilniki Pediatrycznej Uniwersytetu, docenta 
doktora Jerzego Grzędzielskiego – kierownika Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu, profesora 
doktora Edwarda Hamerskiego – kierownika Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych 
Akademii Medycyny Weterynaryjnej, profesora doktora Henryka Hilarowicza – profesora przy 
Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu, księdza doktora teologii Władysława Komornickiego za-
branego z mieszkania profesora Tadeusza Ostrowskiego, Eugeniusza Kosteckiego – męża gospo-
dyni profesora Władysława Dobrzanieckiego, Jana Kostoszyna – kierowcę profesora Tadeusza 
Ostrowskiego, profesora doktora Włodzimierza Krukowskiego – kierownika Katedry Pomiarów 
Elektrycznych Politechniki, profesora doktora Romana Longchamps’a de Bérier – kierownika 
Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu, Bronisława Longchamps’a de Bérier – absolwenta 
Politechniki, syna profesora Romana Longchamps’a de Bérier, Zygmunta Longchamps’a de 
Bérier – absolwenta Politechniki, syna profesora Romana Longchamps’a de Bérier, Kazimie-
rza Longchamps’a de Bérier – absolwenta liceum, syna profesora Romana Longchamsp’a de 
Bérier, profesora doktora Antoniego Łomnickiego – kierownika Katedry Matematyki Politech-
niki, docenta doktora Stanisława Mączewskiego – ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położ-
niczego Państwowego Szpitala Powszechnego, Adama Mięsowicza – wnuka profesora Adama 
Sołowija, profesora doktora Witolda Nowickiego – kierownika Katedry Anatomii Patologicznej 
Uniwersytetu, doktora medycyny Jerzego Nowickiego – syna profesora Witolda Nowickiego, 
profesora doktora Tadeusza Ostrowskiego – kierownika Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu, 
Jadwigę Ostrowską – żonę profesora Tadeusza Ostrowskiego, profesora doktora Stanisława 
Pilata – kierownika Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki, Zofię Podul-
kę – pomoc domową doktora Stanisława Ruffa, profesora doktora Stanisława Progulskiego 
– profesora przy Klinice Pediatrycznej Uniwersytetu, inżyniera Andrzeja Progulskiego – syna 
profesora Stanisława Progulskiego, profesora Romana Renckiego – kierownika Klinki Chorób 
Wewnętrznych Uniwersytetu, Marię Reymanową – pielęgniarkę zabraną z mieszkania profesora 
Tadeusza Ostrowskiego, doktora medycyny Stanisława Ruffa – ordynatora Oddziału Chirurgii 
Szpitala żydowskiego zabranego z mieszkania profesora Tadeusza Ostrowskiego, Annę Ruff – 
żonę doktora Stanisława Ruffa, inżyniera Adama Ruffa – syna doktora Ruffa, profesora doktora 
Włodzimierza Sieradzkiego – kierownika Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu, profesora 
doktora Adama Sołowija – emerytowanego ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 
Państwowego Szpitala Powszechnego, profesora doktora Włodzimierza Stożka – kierownika 
Katedry Matematyki Politechniki, inżyniera Eustachego Stożka – asystenta Politechniki, syna 
profesora Włodzimierza Stożka, Emanuela Stożka – absolwenta Politechniki, syna profesora 
Włodzimierza Stożka, doktora praw Tadeusza Tapkowskiego zabranego z mieszkania profe-
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sora Władysława Dobrzanieckiego, profesora doktora Kazimierza Vetulaniego – kierownika 
Katedry Mechaniki Teoretycznej Politechniki, profesora doktora Kaspra Weigla – kierownika 
Katedry Miernictwa Politechniki, magistra praw Józefa Weigla – syna profesora Kaspra Weigla, 
profesora doktora Romana Witkiewicza – kierownika Katedry Pomiarów Maszynowych Poli-
techniki, Józefa Wojtynę – pracownika Politechniki zabranego z mieszkania profesora Romana 
Witkiewicza, profesora doktora Tadeusza żeleńskiego-Boya – kierownika Katedry Literatury 
Francuskiej Uniwersytetu zabranego z mieszkania profesora Jana Greka, nieustaloną z nazwiska 
kucharkę profesora Tadeusza Ostrowskiego, nieustaloną z imienia i nazwiska kucharkę profe-
sora Jana Greka. Zatrzymujący posługiwali się imiennymi listami, sporządzonymi z czasowym 
wyprzedzeniem, o czym świadczy usiłowanie zatrzymania zmarłych w czasie wojny profesorów 
Adama Bednarskiego i Romana Leszczyńskiego, zgodnie z zasadą zatrzymywania wszystkich 
dorosłych mężczyzn pozostających w domu.

Zatrzymanych uczonych, członków ich rodzin, współmieszkańców i służbę przewieziono 
samochodami do Bursy Abrahmowiczów, gdzie mimo z góry powziętego zamiaru stracenia 
znęcano się nad nimi i poddawano przesłuchaniom. Około godz. szóstej z nieustalonych przy-
czyn zwolniony został profesor Franciszek Groër i osoby z grona służby. Z grupą uczonych 
i ich rodzin pozostała z własnej woli Katarzyna Demko oraz mąż gospodyni profesora Dobrza-
nieckiego, Eugeniusz Kostecki, który z uwagi na nieznajomość języka niemieckiego nie był 
w stanie wyjaśnić swego statusu. Oczekujący na dziedzińcu na zwolnienie profesor Groër 
widział wyprowadzanie poza teren Bursy grupy profesorów niosących ciało, które uznał za 
zwłoki Adama Ruffa, zastrzelonego podczas ataku epileptycznego. Druga widziana przez niego 
grupa pozostała na dziedzińcu pod ścianą budynku. Profesor Franciszek Groër słyszał następ-
nie odgłosy wystrzałów.

W dniu 4 lipca 1941 r. we wczesnych godzinach rannych mały oddział egzekucyjny dowo-
dzony przez funkcjonariusza SS w randze Untersturmführera rozstrzelał na stokach Wzgórz 
Wuleckich przyprowadzonych w to miejsce z Bursy Abrahmowiczów lwowskich uczonych 
i ich bliskich. Ciała rozstrzeliwanych upadały do wykopanego uprzednio dołu, w którym po 
egzekucji zostały zakopane.

W dniu 11 lipca 1941 r. zatrzymani zostali dwaj profesorowie Akademii Handlu Zagra-
nicznego: matematyk Stanisław Ruziewicz i ekonomista Henryk Korowicz, których losy od 
momentu zatrzymania nie są znane, jednak zbieżność czasu i miejsca zatrzymania pozwala 
wnioskować, że zginęli oni w ramach tej samej akcji skierowanej przeciwko lwowskiej inteli-
gencji.

W dniu 26 lipca 1941 r. w bliżej nieustalonych okolicznościach, pozbawiony został życia 
profesor Kazimierz Bartel, więziony od dnia 2 lipca 1941 r.

Sprawcy, będąc świadomi nadchodzącej klęski, usiłowali zatrzeć ślady zbrodni. W paź-
dzierniku 1943 r. tak zwane brygady śmierci, „Sonderkommando 1005” dowodzone przez SS-
Untersturmführera Waltera Schallocka, otworzyły masowy grób ofiar egzekucji z dnia 4 lipca 
1941 r. i zniszczyły przez spalenie znajdujące się w nim szczątki. Wobec wątpliwości odnośnie 
do usytuowania grobu wezwany został funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który wskazał 
właściwe miejsce. Przy ciałach znajdowano dokumenty i przedmioty pozwalające wniosko-
wać, że byli to profesorowie lwowscy.

W toku śledztwa zgromadzono bogaty osobowy materiał dowodowy, przesłuchując licz-
nych świadków zamieszkałych w Polsce oraz poza granicami, zarówno z grona pokrzywdzo-
nych, służby aresztowanej wraz z profesorami, jak i obserwatorów egzekucji. Wszechstronnie 
skompletowano archiwalny materiał dowodowy, uwzględniając zasoby archiwów polskich, jak 
też zagranicznych: niemieckich i ukraińskich, oraz posiłkując się publikacjami dotyczącymi 
zbrodni na lwowskich profesorach.

Uzyskano kopie decyzji niemieckich organów wymiaru sprawiedliwości kończących postępowania, 
których przedmiotem lub jednym z wątków było zabójstwo profesorów lwowskich.

Orzeczenia te, nie mając wprawdzie mocy wiążącej prawomocnych orzeczeń na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, opierają się wszakże na istotnych ustaleniach w zakresie okoliczności 
przedmiotowej zbrodni, dokonanych po umorzeniu śledztwa o sygn. Ds. 275/65.
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Mimo dowodów niewątpliwie obciążających niektórych z ustalonych funkcjonariuszy 
państwa niemieckiego zabrakło wystarczających dowodów do przypisania winy określonym 
osobom i określenia jej stopnia, co skutkowało umorzeniem śledztwa wobec niewykrycia 
sprawców z datą 22 czerwca 2006 r.

sygn. akt S 37/06/Zn

Śledztwo podjęte z zawieszenia w dniu 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zabójstwa w dniu 
9 września 1943 r. w Połomi pow. dębickiego Józefa, Anny, Zofii, Wiktorii i Karola Rębisiów, 
Feliksa Gawrysia oraz co najmniej 9 osób obywatelstwa polskiego, narodowości żydowskiej 
o nieustalonej tożsamości, a także zabójstwa Zofii Mieli w dniu 14 września 1943 r. w Połomi 
przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego.

W toku jego trwania ustalono, iż w Połomi mieszkała rodzina Rębisiów: małżeństwo Anna 
i Józef wraz z dziećmi Zofią, Wiktorią, Karolem i Janem. Wraz z ww. mieszkał także narzeczo-
ny Wiktorii – Feliks Gawryś. Ww. od 1942 r. ukrywali w różnych okresach osoby narodowości 
żydowskiej. W tym celu wykopane zostały pod stodołą i drewutnią dwie kryjówki. 

W miejscowości tej mieszkała także Zofia Miela, która w swoich zabudowaniach 
gospodarczych ukrywała osoby narodowości żydowskiej.

W dniu 9 września 1943 r. nieustaleni funkcjonariusze państwa niemieckiego przybyli do 
Połomi, a następnie udali się do rodziny Rębisiów. Wspomniani wyprowadzili z domu Annę 
Rębiś i jej dzieci Karola, Zofię i Wiktorię, po czym rozstrzelali ich na podwórku. Natomiast 
Józef Rębiś i Feliks Gawryś zostali pobici i zaprowadzeni za dom. Po krótkiej chwili również 
oni zostali rozstrzelani. Jednocześnie zmuszono ukrywających się Żydów do wyjścia z ukrycia. 
Natychmiast po opuszczeniu kryjówki oni także zostali rozstrzelani. Wśród tych osób zabita 
została dziewczynka w wieku 3 lat, dwie kobiety i co najmniej 6 mężczyzn. W sprawie nie zdo-
łano ustalić danych osobowych zamordowanych osób narodowości żydowskiej.

Po przeprowadzonej egzekucji Żydzi ukrywający się u Zofii Mieli opuścili Połomię. 
W dniu 14 kwietnia 1943 r. funkcjonariusze niemieccy ponownie przybyli do tej miejscowości 
i rozstrzelali Zofię Mielę.

W sprawie ustalono, iż w ww. akcjach uczestniczyli funkcjonariusze żandarmerii, gestapo 
i policji granatowej w Dębicy. Jednocześnie wobec braku innych dowodów nie ustalono 
indywidualnie sprawców tych zbrodni.

W dniu 12 lipca 2006 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia 
sprawców.

b) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt S 19/05/Zk

Śledztwo przeciwko Władysławowi P. wyłączone w dniu 6 kwietnia 2005 r. ze sprawy 
S 23/01/Zk dotyczącej fizycznego i moralnego znęcania się funkcjonariuszy PUBP w Jarosła-
wiu nad przetrzymywanymi działaczami niepodległościowymi w latach 1944-1956. Na potrze-
by tego śledztwa przesłuchano 50 świadków. W dniu 11 stycznia 2006 r. do Sądu Okręgowego 
w Przemyślu skierowano akt oskarżenia przeciwko Władysławowi P., zarzucając mu popełnie-
nie dwóch zabójstw działaczy niepodległościowych, Władysława T. i Stanisława K., oraz trzech 
przestępstw fizycznego i moralnego znęcania się nad działaczami niepodległościowymi. 

Ww. sąd wyrokiem z dnia 30 marca 2006 r. skazał oskarżonego za popełnienie czterech 
przestępstw na karę łączną 10 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych 
na okres lat trzech (sygn. akt II K 5/06). Uniewinnił natomiast od zarzutu popełnienia zabój-
stwa Władysława T. Oddziałowa Komisja w Rzeszowie zaskarżyła powyższy wyrok, wnosząc 
o jego uchylenie w części dotyczącej uniewinnienia od zarzutu dokonania zabójstwa Władysła-
wa T. i zasądzenie opłat i kosztów sądowych. Apelację złożyli również obrońcy oskarżonego, 
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wnosząc o uchylenie całego wyroku. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w dniu 23 czerwca 2006 r. 
w całości uwzględnił apelację prokuratora oraz częściowo apelacje obrońców (sygn. akt II AKa 
50/06). Zaskarżony wyrok uchylił w części dotyczącej dwóch zabójstw, natomiast w pozostałej 
części utrzymał w mocy, wymierzając karę łączną za wspomniane trzy przestępstwa fizycznego 
i moralnego znęcania się w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd zasądził 
również koszty sądowe.

Aktualnie przed Sądem Okręgowym w Przemyślu toczy się w przedmiotowej sprawie 
postępowanie sygn. akt II K 31/06.

sygn. akt S 67/05/Zk

Śledztwo przeciwko Janowi P. wyłączone w dniu 9 grudnia 2005 r. ze sprawy S 23/01/Zk 
dotyczącej zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Jarosławiu w latach 1944-
1956 r. Na potrzeby powyższego śledztwa przesłuchano w charakterze świadków 27 osób. 
W dniu 8 lutego 2006 r. wniesiono do Sądu Rejonowego w Jarosławiu akt oskarżenia prze-
ciwko Janowi P., zarzucając mu popełnienie czterech zbrodni komunistycznych, polegających 
na fizycznym i psychicznym znęcaniu się oraz bezprawnym pozbawieniu wolności działaczy 
niepodległościowych.

Sąd Rejonowy w Jarosławiu wyrokiem z dnia 12 maja 2006 r. (sygn. II K 37/06) uznał 
oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę dwóch lat pozbawienia 
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres pięciu lat. Powyższe orzecze-
nie jest prawomocne.

sygn. akt S 7/06/Zk

Śledztwo przeciwko Józefowi O. wyłączone w dniu 27 stycznia 2006 r. ze sprawy 
S 8/00/Zk dotyczącej zbrodniczej działalności funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie w latach 
1944-1956. 

Na potrzeby powyższego postępowania przesłuchano 44 świadków. W dniu 17 lipca 2006 r. 
do Sądu Rejonowego w Rzeszowie skierowano akt oskarżenia przeciwko Józefowi O., za-
rzucając mu popełnienie siedmiu zbrodni komunistycznych polegających na fizycznym i psy-
chicznym znęcaniu się nad działaczami niepodległościowymi przetrzymywanymi w areszcie 
WUBP w Rzeszowie i PUBP w Sanoku. 

Pierwszy termin rozprawy wyznaczono na dzień 8 stycznia 2007 r. 

sygn. akt S 10/06/Zk

Śledztwo przeciwko Ignacemu P. wyłączone w dniu 14 lutego 2006 r. ze sprawy S 8/00/Zk 
dotyczącej zbrodniczej działalności funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie w latach 1944-1956. 
Na potrzeby powyższego postępowania przesłuchano 26 świadków. 

W dniu 11 maja 2006 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Rzeszowie akt oskarżenia prze-
ciwko Ignacemu P., zarzucając mu popełnienie sześciu zbrodni komunistycznych polegających 
na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad przetrzymywanymi w areszcie tamtejszego urzę-
du działaczami niepodległościowymi.

Do chwili obecnej Sąd nie wyznaczył pierwszego terminu rozprawy.

sygn. akt S 95/06/Zk

Śledztwo przeciwko Janowi J. wyłączone w dniu 16 października 2006 r. ze sprawy 
S 29/01/Zk dotyczącej fizycznego i moralnego znęcania się funkcjonariuszy PUBP w Łańcucie 
nad działaczami niepodległościowymi w latach 1944-1956. Na potrzeby tego postępowania 
przesłuchano 21 świadków. 

W dniu 26 października 2006 r. do Sądu Rejonowego w Łańcucie skierowano akt oskarżenia 
przeciwko Janowi J., zarzucając mu popełnienie trzech zbrodni komunistycznych polegających 
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na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad trzema działaczami niepodległościowymi 
przetrzymywanymi w areszcie PUBP w Łańcucie. 

Do chwili obecnej Sąd nie wyznaczył terminu rozprawy. 

sygn. akt S 100/06/Zk

Śledztwo przeciwko Stefanowi Sz. wyłączone w dniu 6 listopada 2006 r. z postępowania 
sygn. akt S 99/06/Zk. Na jego potrzeby przesłuchano 9 świadków. 

W dniu 13 listopada 2006 r. do Sądu Rejonowego w Gorlicach skierowano akt oskarżenia 
przeciwko wspomnianemu, zarzucając mu popełnienie trzech zbrodni komunistycznych, pole-
gających na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad przetrzymywanymi w areszcie PUBP 
w Gorlicach działaczami niepodległościowymi. Do chwili obecnej Sąd nie wyznaczył pierw-
szego terminu rozprawy.

sygn. akt S 14/00/Zk

Śledztwo podjęte w dniu 7 grudnia 2000 r. w sprawie stosowania niedozwolonych metod 
śledczych przez funkcjonariuszy PUBP w Przeworsku. W oparciu o zeznania świadków oraz 
ujawnione dokumenty archiwalne przedstawiono byłemu funkcjonariuszowi tamtejszego Urzę-
du Józefowi K. dwa zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznych, polegających na fizycznym 
i psychicznym znęcaniu się nad przetrzymywanymi w areszcie działaczami niepodległościo-
wymi.

sygn. akt S 50/01/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 4 czerwca 2001 r. w sprawie stosowania niedozwolonych metod 
śledczych przez funkcjonariuszy PUBP w Tarnobrzegu. W oparciu o zeznania świadków oraz 
ujawnione dokumenty archiwalne przedstawiono byłemu funkcjonariuszowi tamtejszego urzę-
du Janowi Z. zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej, polegającej na fizycznym i psychicz-
nym znęcaniu się nad przetrzymywanym w areszcie działaczem niepodległościowym.

sygn. akt S 99/06/Zk

Śledztwo wyłączone w dniu 3 listopada 2006 r. z postępowania sygn. S 8/00/Zk w sprawie 
zbrodniczej działalności funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie. W oparciu o zgromadzony 
materiał dowodowy przedstawiono byłemu funkcjonariuszowi WUBP w Rzeszowie Romano-
wi W. dwa zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznych polegających na fizycznym i psy-
chicznym znęcaniu się nad działaczami niepodległościowymi przetrzymywanymi w areszcie 
tamtejszego urzędu.

sygn. akt S 5/00/Zk

Śledztwo podjęte z zawieszenia w dniu 9 listopada 2000 r. w sprawie długotrwałego 
pozbawienia wolności obywateli polskich, w tym członków AK z Obwodu Rzeszów,  
od jesieni 1944 do 1948 r.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, iż w okresie od 15 sierpnia 1944 do 
marca 1945 r. w obwodzie AK Rzeszów funkcjonariusze UB i NKWD aresztowali co najmniej 
248 żołnierzy AK. Ww. osadzeni zostali w więzieniach, a następnie przewiezieni do obozów na 
terenie ZSRR. W obozach tych stworzono dla deportowanych bardzo ciężkie i niebezpieczne 
dla życia warunki bytowe. Zostali oni zmuszeni do ciężkiej pracy fizycznej, za wykonywanie 
której otrzymywali głodowe racje żywnościowe. Powyższe oraz skrajnie trudne warunki at-
mosferyczne, liczne epidemie chorób i brak opieki lekarskiej były powodem śmierci w obozach 
w ZSRR co najmniej 24 żołnierzy AK z tego obwodu. 

W toku śledztwa przesłuchano ustalonych pokrzywdzonych oraz zgromadzono dokumenty 
potwierdzające zsyłkę ustalonych żołnierzy AK do obozów w ZSRR. 
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W dniu 9 lutego 2006 r. wydane zostało postanowienie o umorzeniu śledztwa.
W sprawie przyjęto, iż podstawą aresztowań członków AK przez funkcjonariuszy NKWD 

było podpisane w dniu 26 lipca 1944 r. w Moskwie „Porozumienie między Polskim Komitetem 
Wyzwolenia Narodowego i rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosun-
kach między Radzieckim Wodzem Naczelnym a Polską Administracją po wkroczeniu Wojsk 
Radzieckich na terytorium Polski”. Podpisane ono zostało z upoważnienia PKWN przez E. 
Osóbkę-Morawskiego, zaś na mocy upoważnienia rządu ZSRR – W. Mołotowa. Z treści tego 
porozumienia wynika, iż oddana została jurysdykcja Radzieckiemu Wodzowi Naczelnemu 
w zakresie przestępstw popełnionych w strefie operacji wojennych. Uzupełnieniem powyższe-
go był dekret o rozwiązaniu tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych z dnia 
24 sierpnia 1944 r. Wszyscy należący do organizacji wojskowych niepodlegających PKWN 
ponosić mieli odpowiedzialność według przepisów Wojskowego Kodeksu Karnego. Powyższe 
przepisy stanowiły podstawę do aresztowań żołnierzy AK przez funkcjonariuszy UB.

PKWN nie był polskim konstytucyjnym organem władzy i w związku z tym nie mógł 
skutecznie przekazać jurysdykcji nad ludnością polską dowódcom armii sowieckiej i organom 
NKWD. Pozbawienie wolności polskich obywateli było więc działaniem bezprawnym.

W sprawie ustalono, iż członkowie Plenum PKWN, którzy brali udział w zatwierdzeniu 
treści „Porozumienia”, w chwili obecnej nie żyją.

W związku z tym śledztwo w tym zakresie umorzono wobec śmierci sprawców. 
W sprawie przyjęto, iż wywiezienie oraz pobyt w obozach, a więc długotrwałe pozbawienie 

wolności obywateli polskich na terenie b. ZSRR, stanowi zbrodnię komunistyczną, a jednocze-
śnie zbrodnię przeciwko ludzkości. 

W obozach na terenie ZSRR rozmyślnie stworzono dla deportowanych bardzo ciężkie wa-
runki życia. Obliczone one były na spowodowanie całkowitego lub częściowego fizycznego 
wyniszczenia osadzonych tam osób. Zgony żołnierzy AK w ww. obozach wyczerpują znamio-
na zbrodni komunistycznych będących jednocześnie zbrodniami przeciwko ludzkości.

W wyniku kwerendy archiwalnej nie odnaleziono danych dotyczących sprawców tych 
przestępstw.

Śledztwo w zakresie bezprawnego długotrwałego pozbawienia wolności oraz spowodowania 
śmierci żołnierzy AK w obozach na terenie ZSRR umorzono wobec niewykrycia sprawców.

sygn. akt S 9/00/Zk

Śledztwo podjęte z zawieszenia w dniu 10 listopada 2000 r. w sprawie zbrodni przeciw-
ko ludzkości stanowiących równocześnie zbrodnie komunistyczne, polegające na zmuszaniu 
obywateli polskich z byłych powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego do opuszczenia 
swoich domostw, bezprawnym pozbawieniu wolności w czasie transportu oraz pobytu na te-
renie b. ZSRR w okresie pomiędzy 10 lutego 1940 a 1946 r., zmuszaniu do ciężkiej fizycznej 
pracy przy głodowych racjach żywnościowych i braku opieki medycznej, stworzeniu warun-
ków życia obliczonych na spowodowanie całkowitego lub częściowego wyniszczenia fizycz-
nego tych osób, a w konsekwencji doprowadzenia do utraty życia bądź zdrowia części z nich, 
w wyniku realizacji uchwał podjętych 5 grudnia 1939 r. i 2 marca 1940 r. w Moskwie przez 
Radę Komisarzy Ludowych ZSRR z inspiracji członków Biura Politycznego KC WKP(b).

W toku śledztwa ustalono z imienia i nazwiska 312 pokrzywdzonych – deportowanych 
w głąb ZSRR lub urodzonych w miejscu deportacji.

W wyniku analizy dokumentów opublikowanych w książce zatytułowanej „Deportacje 
obywateli polskich z Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi w 1940 roku”, wydanej 
w Warszawie i Moskwie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rze-
czypospolitej Polskiej i Federalną Służbę Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej ustalono, że 
masowych deportacji ludności cywilnej z byłych powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadz-
kiego dokonano na podstawie uchwały Rady Komisarzy Ludowych ZSRR z 5 grudnia 1939 r. 
w sprawie wysiedlenia osadników z zachodnich obwodów Białoruskiej Socjalistycznej Repu-
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bliki Radzieckiej oraz uchwały tej Rady z 2 marca 1940 r. w sprawie ochrony granicy państwo-
wej w zachodnich obwodach BSRR i USRR.

Treść pisma NKWD ZSRR z 22 marca 1940 r., skierowanego przez ludowego komisarza 
spraw wewnętrznych ZSRR Ławrentija Berię do Józefa Stalina i przewodniczącego Rady 
Komisarzy Ludowych ZSRR Wiaczesława Mołotowa w sprawie działań przygotowawczych do 
rozmieszczenia wysiedlanych rodzin oficerów WP, policjantów i innych osób represjonowanych 
oraz usytuowanie partii komunistycznej w ZSRR jako ugrupowania kierującego tym państwem 
przemawia za uznaniem, że uchwały Rady Komisarzy Ludowych ZSRR dotyczące deportacji 
cywilnej ludności polskiej były inspirowane przez członków Biura Politycznego KC WKP(b).

W śledztwie ustalono dane personalne osób pełniących w okresie od grudnia 1939 do marca 
1940 r. funkcje członków Rady Komisarzy Ludowych.

Ponieważ zarówno te osoby, jak i byli członkowie Biura Politycznego KC WKP(b) nie 
żyją, śledztwo w tej sprawie umorzono postanowieniem z 7 listopada 2006 r. wobec śmierci 
sprawców.

sygn. akt S 48/02/Zk

Śledztwo podjęte z zawieszenia w dniu 20 kwietnia 2002 r. w sprawie masowych deportacji 
ludności cywilnej w 1940 r. z zajętego przez b. ZSRR terenu b. powiatu Jaworów.

W toku postępowania przygotowawczego ustalono, że w deportacjach przeprowadzonych 
przez władze sowieckie w 1940 r. z terenu b. powiatu Jaworów wysiedlono łącznie co najmniej 
589 osób. Obywateli polskich zmuszano do opuszczenia swoich domostw, a następnie bez-
prawnie pozbawiono wolności w czasie transportu i pobytu na terenie b. ZSRR. W miejscu, 
gdzie zostali deportowani, zmuszano ich do ciężkiej fizycznej pracy przy głodowych racjach 
żywnościowych i braku opieki medycznej, przez co stworzono warunki życia obliczone na 
spowodowanie całkowitego lub częściowego wyniszczenia tych osób, doprowadzając w kon-
sekwencji do utraty życia bądź zdrowia części z nich.

Po przeprowadzeniu postępowania, w toku którego przesłuchano łącznie 186 świadków, 
uznano, że masowe deportacje stanowiły zbrodnię przeciwko ludzkości, a zarazem zbrodnię 
komunistyczną, popełnioną przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego, tj. członków 
Rady Komisarzy Ludowych ZSRR.

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2006 r. śledztwo w tej sprawie zostało umorzone wobec 
ich śmierci.

sygn. akt S 80/02/Zk

Śledztwo przejęte do dalszego prowadzenia w dniu 23 października 2001 r. w sprawie 
zbrodni komunistycznej będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na 
zabójstwie w dniu 9/10 października 1944 r. w Rudzie Różanieckiej pow. Lubaczów dawnego 
woj. rzeszowskiego obywateli polskich narodowości ukraińskiej, mieszkańców Lublińca No-
wego, Starego i przyległych przysiółków: Stefana Biłyja s. Konstantego, Grzegorza Szeremety, 
Piotra Wankiewicza, Eliasza Zoły, Jana Czabana, Stefana Kordupela, Jana Jaremy, Andrzeja 
Hula, Jana Karpińskiego, Eliasza Gryćko, Eliasza Wankiewicza, Grzegorza Deneki, Stefana 
Fila, Grzegorza Paralucha, Wasyla Giżyna, Andrzeja Zinkiewicza, Grzegorza Bablaka, Micha-
ła Wawrykowicza, Jana Deneki, Grzegorza Boguckiego, Jana Zinkiewicza, Michała Rybałta, 
Stefana Biłyja, Aleksandra Walnyckiego, Teodora Karpińskiego, Michała Gryćko, Andrzeja 
Gryćko, Jana Gryćko, Michała Rawczaka, Grzegorza Chomyna, Michała Sanajko, Grzegorza 
Rybałta, Jana Skutyńskiego. 

W zakresie stanu faktycznego ustalono, że w dniu 9 października 1944 r. w godzinach ran-
nych leśniczy wraz z trzema gajowymi udał się służbowo w rejon wsi Lubliniec Stary i Lubli-
niec Nowy, zamieszkiwanych w większości przez ludność narodowości ukraińskiej. W wyniku 
zorganizowanej przez nieustalony oddział zasadzki leśniczy i dwaj gajowi zostali uprowadzeni 
do lasu, gdzie następnie słychać było strzały.



42 43

Z zasadzki zdołał zbiec jeden z gajowych idący w oddaleniu od pozostałych. Wymieniony 
powiadomił o zajściu miejscową milicję. Połączone siły posterunków Milicji Obywatelskiej 
z Rudy Różanieckiej i Cieszanowa zatrzymały w Lublińcu Nowym, Starym oraz przysiółkach 
zakładników, przewożąc ich do Rudy Różanieckiej do czasu wyjaśnienia losów uprowadzo-
nych leśników. Żadna z zatrzymanych wówczas osób nie powróciła do miejsca zamieszkania 
ani też nie podjęła próby kontaktu z rodziną, zaś treść zeznań świadków i dokumentów archi-
walnych skłania do przyjęcia wersji wydarzeń zakładającej pozbawienie ich życia.

Świadkowie z grona rodzin zatrzymanych i ówczesnych mieszkańców Lublińca, w tej liczbie 
zamieszkali poza granicami Polski, relacjonowali własne spostrzeżenia dotyczące wyłącznie 
fazy zatrzymania mieszkańców Lublińca oraz zasłyszane następne wersje odnoszące się do 
zabójstwa zatrzymanych. Świadkowie rekrutujący się spośród byłych funkcjonariuszy Milicji 
Obywatelskiej zaprzeczyli swemu udziałowi w zatrzymaniu 32 osób narodowości ukraińskiej, 
podkreślając, że źródłem ich wiedzy w zakresie przeprowadzonej akcji były zasłyszane relacje. 
Przesłuchani licznie mieszkańcy Rudy Różanieckiej i okolicznych miejscowości w większości 
nie dysponowali wiedzą w przedmiocie śledztwa.

Przedsięwzięte czynności nie zezwoliły na ustalenie bezpośrednich świadków, natomiast ana-
liza akt osobowych byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz akt spraw karnych prze-
ciwko nim prowadzonych nie ujawniły żadnych treści mających związek ze zbrodnią w Rudzie 
Różanieckiej. Na ich podstawie ustalono natomiast składy personalne posterunków Milicji Oby-
watelskiej w Rudzie Różanieckiej i Cieszanowie. W poszukiwaniu kolejnych dowodów zwracano 
się do: Urzędu Ochrony Państwa w Rzeszowie, Urzędu Ochrony Państwa w Lublinie, Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Przemyślu, Archiwum 
Państwowego w Przemyślu i Rzeszowie, Archiwum Państwowego w Lublinie, Wojskowego 
Instytutu Historycznego, Archiwum Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW, Centralnego 
Archiwum MSWiA, Archiwum Akt Nowych, Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów w Warszawie, Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
w Rzeszowie. Korzystano również z pomocy Archiwum Ukraińskiego i Centralnego Archiwum 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Oględziny spisów parafian Cerkwi w Lublińcu Nowym i Starym, pochodzących z zasobów 
Archiwum Metropolitarnego Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej z siedzibą w Przemyślu 
wykazały brak zapisów dotyczących śmierci osób w dniach 9 i 10 października 1944 r. Ustaleń 
w zakresie miejsca pochowania zwłok nie można było uczynić także w oparciu o akta Staro-
stwa Powiatowego w Lubaczowie. W powyższej sytuacji jedynym źródłem wiedzy o ofiarach 
zbrodni pozostają dowody z zeznań świadków.

Ujawnione w toku śledztwa dowodowe materiały archiwalne zawierały znaczne 
rozbieżności w zakresie istotnych okoliczności. Stanowiły one fragmenty postępowań, których 
akt nie odnaleziono, obrazując wycinek czynionych wówczas ustaleń i niosąc jedynie pewien 
walor poznawczy.

Zgromadzony materiał dowodowy potwierdził, że czynności wykonawcze przedsięwzięli 
bliżej nieustaleni funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej z Cieszanowa i Rudy Różanieckiej, 
lecz mimo podjętych czynności brak było wystarczających dowodów do przypisania winy 
określonym osobom, a także do ustalenia miejsca, w którym spoczywają zwłoki ofiar zbrod-
ni, co skutkowało umorzeniem śledztwa w dniu 26 października 2006 r., wobec niewykrycia 
sprawców.

sygn. akt S 56/04/Zk

Śledztwo przejęte do prowadzenia z Prokuratury Rejonowej w Brzozowie w dniu 24 listo-
pada 2004. roku w sprawie spalenia obrazu Zaśnięcia Matki Bożej w Kościele Parafialnym 
w Starej Wsi w dniu 6 grudnia 1968 r.

W dniu 20 maja 2004 r. wpłynęło pismo przedstawiciela Kolegium Księży Jezuitów w Sta-
rej Wsi z prośbą o przeprowadzenie śledztwa w sprawie spalenia obrazu Zaśnięcia Matki Bożej 
w kościele parafialnym w Starej Wsi 6 grudnia 1968 r. 
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W zawiadomieniu o przestępstwie podano, że Stara Wieś to miejsce kultu religijnego 
związanego z obecnością od XV wieku obrazu Zaśnięcia Matki Bożej.

Zdaniem zawiadamiającego księdza, podana oficjalna przyczyna pożaru, tj. zwarcie 
instalacji elektrycznej, była nieprawdziwa, gdyż okoliczności pożaru wskazywały na celowe 
działania, natomiast organom bezpieczeństwa zależało na spowodowaniu zaniku kultu 
maryjnego w Starej Wsi.

W toku postępowania przygotowawczego przesłuchano wszystkie osoby posiadające 
wiadomości o tym zdarzeniu. Są to głównie mieszkańcy domu zakonnego, funkcjonariusze 
straży pożarnej i MO w Brzozowie, którzy uczestniczyli w akcji ratowniczej w kościele. 

Zapoznano się także z dokumentacją archiwalną obrazującą działania służb bezpieczeństwa 
PRL wobec Kościoła na terenie powiatu brzozowskiego w latach 1965-1970.

Zgromadzony materiał pozwolił na przyjęcie, że w dniu 6 grudnia 1968 r. w Starej Wsi 
woj. podkarpackiego doszło do popełnienia zbrodni komunistycznej przez nieustalonych 
funkcjonariuszy państwa komunistycznego bądź przez nich inspirowanej, a polegającej na 
naruszaniu prawa człowieka do wolności wyznania i uprawiania kultu religijnego poprzez 
umyślne podpalenie obrazu Zaśnięcia Matki Bożej i znieważenie przedmiotu kultu religijnego 
oraz obrażanie w ten sposób uczuć religijnych osób wierzących. Z uwagi na brak możliwości 
zidentyfikowania sprawców zbrodni – postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2006 r. śledztwo 
umorzono wobec niewykrycia sprawców.

sygn. akt S 57/04/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 17 lutego 2005 r. przeciwko Józefowi K. podejrzanemu o bezpraw-
ne pozbawienie wolności Waldemara M. w okresie od 13 grudnia 1981 do 11 października 1982 r. 
w Komendzie Miejskiej MO w Jarosławiu, Komendzie Wojewódzkiej MO w Przemyślu, Ośrod-
ku Odosobnienia w Uhercach, Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie i Ośrodku Odosobnienia 
w Rzeszowie poprzez przekroczenie uprawnień wynikających z pełnienia służby na stanowisku 
komendanta wojewódzkiego MO w Przemyślu, które polegało na wydaniu 12 grudnia 1981 r. de-
cyzji o internowaniu Waldemara M., wskazującej jako podstawę prawną art. 42 nigdy nieuchwa-
lonego dekretu z 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego 
w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz wydaniu nakazu zatrzymania i doprowadzenia 
Waldemara M. do Ośrodka Odosobnienia w Nowej Wsi.

Początkowo postępowanie przygotowawcze prowadzono również w kierunku niedopełnie-
nia obowiązków przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w styczniu i lutym 1982 r. 
w Uhercach i Przemyślu na szkodę interesu prywatnego. Niedopełnienie obowiązku polegało 
na nieudzieleniu pomocy internowanemu Waldemarowi M., znajdującemu się z powodu roz-
wijającego się stanu chorobowego w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem 
utraty życia, poprzez pozostawienie go w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, pomimo ko-
nieczności umieszczenia tej osoby w szpitalu.

Jednak wobec treści opinii biegłego lekarza sądowego, jak też zachowanej częściowo doku-
mentacji medycznej w dniu 29 maja 2006 r. wydano postanowienie o częściowym umorzeniu 
śledztwa w zakresie dotyczącym tego czynu – wobec braku danych dostatecznie uzasadniają-
cych podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Przedstawiono natomiast byłemu komendantowi wojewódzkiemu MO w Przemyślu Józe-
fowi K. zarzut spowodowania bezprawnego pozbawienia wolności Waldemara M. we wska-
zanym wyżej czasie i miejscach poprzez przekroczenie uprawnień wynikających z pełnienia 
służby na tym stanowisku, które polegało na wydaniu 12 grudnia 1981 r. decyzji o internowa-
niu Waldemara M. na podstawie nieuchwalonego aktu normatywnego oraz wydaniu nakazu 
zatrzymania i doprowadzenia Waldemara M. do Ośrodka Odosobnienia w Nowej Wsi.

Józef K. został przesłuchany w charakterze podejrzanego, przy czym nie przyznał się do 
popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

W toku śledztwa przesłuchano licznych świadków mających wiadomości w sprawie, w tym 
byłych funkcjonariuszy MO i SB.
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Uzyskano również opinię biegłego sądowego z zakresu badania pisma ręcznego oraz doku-
mentów.

W chwili obecnej przeprowadzane są czynności końcowe w tej sprawie.

sygn. akt S 34/06/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 26 kwietnia 2006 r. przeciwko Stefanowi Sz. i Leonowi T. 
Jak ustalono w toku postępowania przygotowawczego, zarówno Stefan Sz., jak i Leon T. – 

jako funkcjonariusze państwa komunistycznego – pełniąc kolejno funkcje gminnego dyrektora 
szkół w Rymanowie przekroczyli swoje uprawnienia wydając decyzje o odwołaniu z funkcji 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Króliku Polskim Kazimierza Sz. oraz dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Posadzie Górnej Jana G.

Po przesłuchaniu pokrzywdzonych oraz 10 świadków, dokonaniu oględzin akt osobowych 
pokrzywdzonych oraz zapoznaniu się z opinią Ministerstwa Edukacji i Nauki Stefanowi 
Sz. i Leonowi T. przedstawiono zarzut przekroczenia uprawnień i działania na szkodę 
pokrzywdzonych, co stanowiło represję polityczną wobec wspomnianych.

Leon T. przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia, natomiast 
Stefan Sz. w swoich wyjaśnieniach podał, że działał w ramach obowiązującego prawa i przy-
sługujących mu uprawnień. Aktualnie sprawdzana jest linia obrony podejrzanego Stefana Sz. 
i wykonywane są czynności końcowe w sprawie. 

Postępowanie zostanie zakończone w 2007 r.

sygn. akt S 83/06/Zk

Śledztwo wszczęte 7 grudnia 2006 r. w sprawie zbrodni komunistycznej popełnionej na 
szkodę ks. Władysława Findysza, a polegającej na bezprawnym oskarżeniu ww. o popełnienie 
przestępstwa z art. 3 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. o ochronie wolności sumienia i wyznania, 
a następnie bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie od 25 listopada 1963 do 29 lutego 
1964 r. na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 17 lutego 1963 r. sygn. IV 
K 103/63.

Postępowanie wszczęto na skutek zawiadomienia złożonego przez mieszkańca wsi Bojdy, 
który osobiście znał ks. Władysława Findysza. 

Prowadzone aktualnie śledztwo – poprzez analizę dokumentów w Oddziałowym Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Rzeszowie, jak i innych archiwach (w tym akt 
procesu ks. Findysza) oraz  przesłuchanie żyjących świadków działalności duszpasterza – ma 
na celu ustalenie, czy wobec ks. Władysława Findysza dopuszczono się zbrodni komunistycz-
nej i kto jej dokonał.

9. Oddziałowa Komisja w Szczecinie

a) zbrodnie nazistowskie

sygn. akt S 24/05/Zn 

Śledztwo w sprawie zamordowania w sierpniu 1944 r. w niemieckim obozie Sachsenhausen 
generała dywizji Stefana „Grota” Roweckiego – Komendanta Głównego Armii Krajowej, 
wszczęte postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Na podstawie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego, w szczególności na pod-
stawie relacji świadków oraz dokumentów archiwalnych, ustalono, iż generał dywizji Stefan 
„Grot” Rowecki – Komendant Główny Armii Krajowej, w wyniku zdrady, w dniu 30 czerwca 
1943 r. został aresztowany przez gestapo w Warszawie. Tego samego dnia wieczorem lub w nocy 
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z 30 czerwca na 1 lipca 1943 r. został przewieziony do centrali gestapo w Berlinie, a następ-
nie między 16 a 20 lipca 1943 r. osadzony w Zellenbau – podobozie obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen jako więzień honorowy. Ponadto ustalono, iż Stefan Rowecki kategorycznie 
odrzucił propozycję udziału w „krucjacie antybolszewickiej”, do czego nakłaniali go prowadzący 
jego sprawę SS Sturmbannführer Thomsen oraz szef departamentu IV gestapo SS Gruppenführer 
Müler. Z obozowych listów generała wynika, iż dwukrotnie przygotowywał ucieczkę z obozu, 
jednak próby te zakończyły się niepowodzeniem. Niepowodzeniem zakończyły się również pró-
by interwencji podejmowane przez polski rząd emigracyjny u władz brytyjskich i amerykańskich, 
dotyczące wymiany generała na więźniów niemieckich.

W pierwszych dniach po wybuchu Powstania Warszawskiego, prawdopodobnie między 
2 a 7 sierpnia 1944 r. Stefan „Grot” Rowecki został zamordowany na rozkaz Himmlera, praw-
dopodobnie na terenie krematorium obozu Sachsenhausen. Dokładna data śmierci i miejsce 
pochówku generała nie są znane. Z informacji przekazanych przez Centralę w Ludwigsburgu 
wynika, iż akta komendantury obozu koncentracyjnego Sachsenhausen zastały przejęte przez 
Armię Czerwoną w chwili wyzwolenia obozu i obecnie znajdują się w archiwach Federacji 
Rosyjskiej. Ponadto ustalono, iż komendant podobozu Zellenbau – Kurt Eccarius, do roku 
1969 przebywał na terenie byłego ZSRR, gdzie prawdopodobnie był sądzony jako zbrod-
niarz wojenny. W związku z powyższym zwrócono się do Prokuratury Generalnej Federacji 
Rosyjskiej z wnioskiem o międzynarodową pomoc prawną w tej sprawie. Dalsze czynności 
w sprawie zostaną podjęte po otrzymaniu odpowiedzi z Prokuratury Generalnej Federacji 
Rosyjskiej.

sygn. akt S 169/05/Zn

Śledztwo prowadzone jest w sprawie zbrodni wojennej popełnionej w dniu 18 stycznia 
1941 r. w Warszawie przez funkcjonariuszy III Rzeszy Niemieckiej, polegającej na zaborze – 
z naruszeniem norm prawa międzynarodowego – z obszaru okupowanego, mających szcze-
gólne znaczenie dla kultury, dóbr w postaci 74 dokumentów archiwalnych, dotyczących sto-
sunków dyplomatycznych w okresie od XIII wieku do połowy XV wieku pomiędzy Polską 
a Zakonem Krzyżackim.

Z poczynionych w toku śledztwa ustaleń wynika, że jeden ze zrabowanych dokumentów 
zaginął w 1945 r. w czasie ewakuacji Pruskiego Archiwum Państwowego w Królewcu, zaś 
pozostałe 73 zrabowane dokumenty archiwalne znajdują się na terenie Republiki Federalnej 
Niemiec i przechowywane są w zbiorach Tajnego Archiwum Pruskiej Fundacji Kultury w Ber-
linie – Dahlem.

W przedmiotowej sprawie planowane jest skierowanie wniosku o pomoc prawną do Pro-
kuratury w Berlinie dotyczącego zatrzymania i wydania przez stronę niemiecką zagrabionych 
dokumentów archiwalnych. Przedmiotowy wniosek zaaprobowany został przez ministra spra-
wiedliwości prokuratora generalnego. W najbliższym czasie zostanie sporządzony stosowny 
wniosek do Prokuratury Krajowej o nadanie biegu służbowego. 

b) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt. S 20/05/Zk

Śledztwo prowadzone jest przeciwko 18 byłym funkcjonariuszom Służby Więziennej, którym 
przedstawiono zarzuty popełnienia w dniu 13 lutego 1982 r. w Wierzchowie zbrodni przeciwko 
ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień poprzez psychiczne i fizyczne znęcanie się 
nad pozostającymi w przemijającym stosunku zależności 82 osobami internowanymi. 

W przedmiotowej sprawie zarzut popełnienia w dniu 13 lutego 1982 r. w Wierzchowie 
gm. Wierzchowo zbrodni przeciwko ludzkości polegającej na przekroczeniu uprawnień 
przedstawiono także byłemu komendantowi Zakładu Karnego w Wierzchowie.
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Aktualnie w sprawie sprawdzana jest linia obrony zaprezentowana przez podejrzanych, 
którzy nie przyznają się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Dalszy bieg śledztwa uzależniony jest przede wszystkim od wyników przeprowadzenia 
dodatkowych dowodów, w tym uzyskania opinii dotyczącej badania pisma ręcznego. Sprawa 
powinna zostać zakończona w I półroczu 2007 r.

sygn. akt S 23/05/Zk 

Śledztwo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami zatrzymanymi 
w czasie demonstracji ulicznych w pierwszych dniach maja 1982 r. w Szczecinie przez 
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, ZOMO oraz Służby Więziennej, wszczęte 
postanowieniem z dnia 9 grudnia 2002 r.

W toku prowadzonego śledztwa przesłuchano w charakterze świadków kilkudziesięciu 
pokrzywdzonych. Na podstawie ich zeznań ustalono, iż w dniach 1-4 maja 1982 r. na ulicach 
Szczecina miały miejsce manifestacje uliczne. W dniu 4 maja 1982 r. w czasie manifestacji 
doszło do starć z tłumiącymi demonstracje funkcjonariuszami MO i ZOMO. W czasie zamieszek 
ulicznych zatrzymano co najmniej 56 uczestników tych wydarzeń. Zatrzymane osoby zostały 
przewiezione do budynku Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie, gdzie 
zmuszono je do przejścia pomiędzy szpalerami funkcjonariuszy, zadających ciosy przy użyciu 
milicyjnych pałek (tzw. ścieżki zdrowia). Następnie nocą, bez żadnych wyjaśnień i informacji, 
zatrzymanych przewieziono do Zakładu Karnego w Goleniowie. Wśród osadzonych były także 
zatrzymane tego dnia dzieci w wieku 14-16 lat. 

W chwili obecnej trwają ustalenia, w szczególności poszukiwania dokumentów, 
umożliwiających wskazanie funkcjonariuszy winnych fizycznego i psychicznego znęcania się 
nad zatrzymanymi, bezprawnego pozbawienia wolności osób nieletnich, a nadto fałszowania 
dokumentów, bowiem w toku śledztwa ujawniono liczne przypadki sfałszowania raportów 
zatrzymania.

sygn. akt S 111/05/Zk

Śledztwo wszczęte 10 maja 2005 r. i dotyczy bezprawnego pozbawienia wolności 
kilkudziesięciu osób internowanych pomiędzy 12 a 16 grudnia 1981 r. w Szczecinie na 
podstawie dekretu o stanie wojennym. 

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie byłemu komendantowi 
wojewódzkiemu  Milicji Obywatelskiej w Szczecinie Jarosławowi W. pięćdziesięciu dziewięciu 
zarzutów popełnienia przestępstw.

Działanie przestępcze podejrzanego polegało na tym, że 12 grudnia 1981 r. w Szczecinie 
jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, tj. komendant wojewódzki Milicji Obywatel-
skiej, działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając swoje uprawnienia, 
wydawał decyzje o internowaniu powołując się na dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o ochronie 
bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, 
w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany, w konsekwencji czego 
bezprawnie pozbawił wolności 59 osób, a pozbawienie wolności stanowiło formę poważnej 
represji politycznej wobec osób przynależnych do określonej grupy o innych poglądach spo-
łeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzkości stanowiącej 
równocześnie zbrodnię komunistyczną. 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jarosław W. nie przyznał się do zarzucanych 
mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Wobec podejrzanego na wniosek prokuratora Sąd 
Rejonowy w Szczecinie zastosował tymczasowe aresztowanie. Obecnie w stosunku do po-
dejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz zakaz 
opuszczania kraju połączony z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do przekraczania 
granicy.

Przewiduje się, iż przedmiotowe śledztwo potrwa do końca 2007 r. z powodu obszerności 
materiału dowodowego i liczby osób pokrzywdzonych.
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sygn. akt S 9/06/Zk

Śledztwo przeciwko Jerzemu C. oskarżonemu o to, że w dniach 11 września 1987 
i 18 listopada 1987 r. w Koszalinie, pełniąc obowiązki dyrektora Wydziału Społeczno-Admi-
nistracyjnego byłego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, przekroczył swoje uprawnienia 
w ten sposób, że przy wydaniu decyzji sygnatura S.A. II.6015/1/87, zakazującej założenia 
i działalności Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pomorza 
Środkowego Koszalin-Słupsk, przyjął w sposób bezprawny przy wydaniu tej decyzji prze-
pisy o stowarzyszeniach, co stanowiło formę naruszenia jednego z podstawowych praw 
człowieka, a mianowicie prawa do zrzeszania się i swobodnej działalności w związkach 
zawodowych, albowiem decyzja ta stanowiła podstawę do stosowania dalszych represji wo-
bec osób zaangażowanych w tę działalność związkową, czym działał na szkodę Tadeusza W. 
i Franciszka S., co stanowi zbrodnię komunistyczną. 

W dniu 28 grudnia 2006 r. Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Koszalinie postanowieniem 
sygnatura II K 540/06 uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, 
jednocześnie umarzając postępowanie w tej sprawie na podstawie amnestii.

sygn. akt S 14/06/Zk

Śledztwo przeciwko Janowi D., Wacławowi S., Wacławowi K. i Jerzemu W., podejrzanym o to, 
że w dniach 28 sierpnia 1985 i 2 września 1985 r. w Białogardzie jako członkowie składów orze-
kających Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Białogard w sprawach 
numer 1261/85 i 1367/85 przeciwko obwinionym Grażynie Sz. i Andrzejowi Sz. przekroczyli 
swoje uprawnienia i wbrew zebranym w sprawie dowodom i ujawnionym okolicznościom uznali 
osoby te za winne zarzucanych im wykroczeń z art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu wykroczeń, podczas 
gdy czyny obwinionych nie wyczerpywały znamion wskazanego wykroczenia, albowiem obwi-
nieni uczestniczyli we wspólnych modlitwach na placu przykościelnym w sposób spontaniczny, 
opuszczając uprzednio wnętrze kościoła po zakończeniu obrzędu religijnego, w związku z tym 
nie zorganizowali ani nie kierowali zgromadzeniem, na które wymagane było zezwolenie organu 
administracji państwowej, po czym działając w zamiarze długotrwałego pozbawienia wolności, 
wymierzyli za wskazane wykroczenie karę po 3 miesiące aresztu zasadniczego, pozbawiając Gra-
żynę Sz. i Andrzeja Sz. bezprawnie wolności, czym działali na szkodę wyżej wymienionych, co 
stanowi zbrodnię komunistyczną. 

W toku śledztwa ustalono, że podejrzany Jerzy W. przebywa za granicą i w tej części 
śledztwo zostanie zawieszone. Zgromadzono kompletny materiał dowodowy przeciwko 
trzem pozostałym podejrzanym i materiały w tej części zostaną wyłączone do odrębnego 
postępowania, a następnie zostanie skierowany akt oskarżenia do sądu.

sygn. akt S 39/06/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 21 czerwca 2006 r. dotyczące składania we wrześniu i paź-
dzierniku 1982 r. fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z WUSW 
w Gorzowie Wlkp.: Stefana J., Zdzisława M. i Ryszarda S., w sprawie karnej, prowadzonej 
w tamtym czasie przeciwko Jarosławowi Antoniemu r., działaczowi Międzyzakładowego Ko-
mitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, oskarżonemu o rzekomy udział w nielegalnej 
demonstracji pod gorzowską katedrą, zakończonej wyrokiem skazującym na bezwzględną karę 
pozbawienia wolności. 

W jego toku ustalono, iż Jarosław r., jako aktywny działacz zdelegalizowanego NSZZ 
„Solidarność”, po opuszczeniu ośrodka internowania w lipcu 1982 r., pozostawał w zaintereso-
waniu gorzowskiej Służby Bezpieczeństwa. W dniu 31 sierpnia 1982 r. przebywał od godziny 
15.00, w mieszkaniu swojej znajomej Teresy K., usytuowanym na – przeciwko kościoła kate-
dralnego. W mieszkaniu tym przebywały jeszcze inne osoby. Według relacji pokrzywdzonego 
Jarosława r., mieszkanie to opuścił krótko po godzinie 18.00. Stamtąd udał się na mszę św. do 
katedry. 
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W godzinach 15.00-17.00 w okolicach tzw. Białego Krzyża pod katedrą, w centrum mia-
sta, odbyła się manifestacja, zorganizowana przez zdelegalizowaną ,,Solidarność” w związku 
z drugą rocznicą „porozumień sierpniowych”. Manifestacja została spacyfikowana przez od-
działy ZOMO i Milicji Obywatelskiej. W czasie pobytu w mieszkaniu Teresy K. Jarosław R. 
miał wykonać z balkonu zdjęcia z przebiegu zajść pod katedrą.

Następnego dnia Jarosław r. w godzinach rannych został zatrzymany w miejscu swojej pra-
cy przez funkcjonariuszy SB jako podejrzany o uczestnictwo w nielegalnej demonstracji pod 
katedrą oraz publiczne nawoływanie do nieposłuszeństwa i przeciwdziałania aktom prawnym 
stanu wojennego, tj. o przestępstwo określone w art. 282 kk. w związku z art. 49 ust. 2 dekretu 
o stanie wojennym. Pod takim zarzutem wyżej wymieniony został w tym samym dniu tym-
czasowo aresztowany przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp. i osadzony w areszcie 
śledczym. Materiał dowodowy, na którym oparto zarzut, a następnie wyrok skazujący Sądu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. opierał się wyłącznie na zeznaniach trzech funkcjonariu-
szy gorzowskiego SB Wydział V, którzy w krytycznym dniu w godzinach 14.00-17.00 ubrani 
po cywilnemu obserwowali tłum ludzi, jaki zebrał się przy katedrze. Byli to funkcjonariusze 
SB: Zdzisław M., Ryszard S. i Stefan J. Wyżej wymienieni złożyli, zarówno w prokuraturze, 
jak i w Sądzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. nieprawdziwe zeznania, oświadczając, iż wi-
dzieli znanego im z widzenia Jarosława r. na placu przy katedrze 31 sierpnia 1982 r. Dodali, iż 
wyżej wymieniony podburzał innych ludzi, wznosząc okrzyki „niech żyje Solidarność” i inne 
uznane przez prokuraturę i sąd za nawoływanie do nieposłuszeństwa i niepodporządkowania 
się przepisom stanu wojennego. Za powyższe Jarosław r. wyrokiem Sądu Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. z dnia 4 października 1982 r. został skazany w trybie doraźnym na podsta-
wie art. 282 kk. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Przesłuchany przez prokuratora pionu śledczego IPN pokrzywdzony zaprzeczył swojemu 
udziałowi w manifestacji pod „Białym Krzyżem”. Dodał, iż sąd w toku procesu karnego dał 
całkowicie wiarę kłamliwym zeznaniom funkcjonariuszy SB, odrzucając zeznania świadków 
obrony. 

W toku śledztwa przesłuchano szczegółowo pokrzywdzonego oraz sześciu wskazanych 
przez niego świadków. Dodatkowo dokonano oględzin akt sprawy karnej z 1982 r. Sądu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie Wlkp. prowadzonej przeciwko Jarosławowi r. Zapoznano się z ma-
teriałami pochodzącymi z Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gorzowie Wlkp. dotyczącymi 
wydarzeń pod katedrą. Dokonano ponadto oględzin akt osobowych byłych funkcjonariuszy 
SB Wydział V WUSW w Gorzowie Wlkp. oraz zwrócono się do BUiAD w Warszawie i OBU-
iAD w Szczecinie o odnalezienie dokumentów dotyczących pokrzywdzonego, wytworzonych 
w latach 1980-1985 przez Służbę Bezpieczeństwa. 

W dniu 8 stycznia 2007 r. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw stanowiących 
zbrodnię komunistyczną, polegających na złożeniu fałszywych zeznań w toku ówczesnego 
postępowania karnego oraz doprowadzeniu do bezzasadnego pozbawienia wolności Jarosła-
wa r., funkcjonariuszom SB: porucznikowi Ryszardowi S. i chorążemu Stefanowi J. Obaj po-
dejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw oraz odmówili złożenia 
wyjaśnień. W najbliższym czasie zostanie przesłuchany trzeci funkcjonariusz gorzowskiej SB 
porucznik Zdzisław M.

Śledztwo przeciwko wskazanym wyżej funkcjonariuszom gorzowskiej Służby Bezpieczeń-
stwa powinno zostać zakończone do końca czerwca 2007 r.

sygn. akt S 87/06/Zk

Śledztwo dotyczy bezprawnego pozbawienia wolności kilkudziesięciu osób internowanych 
na podstawie decyzji o internowaniu wydanych przez b. komendanta wojewódzkiego Milicji 
Obywatelskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Działanie przestępcze podejrzanego polegało na tym, że 12 grudnia 1981 r. w Gorzowie 
Wielkopolskim jako funkcjonariusz państwa komunistycznego, tj. komendant wojewódzki 
Milicji Obywatelskiej, działając na szkodę interesu prywatnego i publicznego, przekraczając 
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swoje uprawnienia, wydawał decyzje o internowaniu, powołując się na dekret z dnia 12 grudnia 
1981 r. o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania 
stanu wojennego, w sytuacji kiedy taki akt prawny nie został prawnie opublikowany, w kon-
sekwencji czego 17 osób bezprawnie pozbawił wolności, a pozbawienie wolności stanowiło 
formę poważnej represji politycznej wobec osób przynależnych do określonej grupy o innych 
poglądach społeczno-politycznych, dopuszczając się w ten sposób zbrodni przeciwko ludzko-
ści stanowiącej równocześnie zbrodnię komunistyczną. 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Lech K. nie przyznał się do zarzucanych mu 
czynów i odmówił składania wyjaśnień. 

Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego 
oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania dokumentu uprawniającego do 
przekraczania granicy.

Przewiduje się, iż przedmiotowe śledztwo zostanie zakończone do końca 2007 r.

sygn. akt S 90/06/Zk 

Śledztwo wszczęte w sprawie pobicia w maju 1984 r. w Choszcznie działacza NSZZ 
„Solidarność” Józefa B. poprzez wielokrotne bicie go pałką po całym ciele przez funkcjonariuszy 
Służby Bezpieczeństwa.

W toku postępowania przygotowawczego w oparciu o konsekwentne i spójne zeznania Jó-
zefa B. ustalono, że 4 maja 1984 r. w związku z powieszeniem przez niego krzyża w zakładzie 
pracy, tj. w lokomotywowni PKP w Choszcznie, został on pobity przez funkcjonariuszy Służby 
Bezpieczeństwa w ten sposób, że był wielokrotnie uderzany łokciem w okolice żeber oraz bity 
pałką po całym ciele.

W wyniku podjętych czynności ustalono nazwiska dwóch funkcjonariuszy Służby Bez-
pieczeństwa w Choszcznie, którzy dokonali pobicia, świadków zatrzymania pokrzywdzonego 
oraz osób, którym opisał przebieg zdarzenia i okazywał obrażenia na swoim ciele. 

Aktualnie wykonywane są czynności procesowe w postaci przesłuchania świadków wska-
zanych przez pokrzywdzonego. Ponadto zwrócono się do Biura Udostępniania i Archiwizacji 
Dokumentów w Szczecinie o materiały archiwalne.

Po wykonaniu ww. czynności procesowych w zależności od dokonanych na ich podstawie 
ustaleń zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego wydania postanowienia o przedstawieniu 
zarzutów wobec byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa: Henryka D. i Ryszarda K.

10. Oddziałowa Komisja w Warszawie 

a) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt S 25/01/Zk

Śledztwo przeciwko ppłk. w stanie spoczynku Helenie Wolińskiej-Brus, byłej prokurator 
Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie, podejrzanej o to, że w okresie od 8 czerwca 
1950 do 3 października 1953 r. bezprawnie pozbawiła wolności na czas powyżej 7 dni 16 osób, 
oficerów Wojska Polskiego, w tym Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, i osoby cywilne – stosując 
wobec nich, pomimo braku podstaw, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego areszto-
wania. 

Od czerwca 2001 r. za pośrednictwem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
realizowano czynności związane z wystąpieniem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii o tymczasowe aresztowanie 
i ekstradycję Heleny Wolińskiej-Brus. Postępowanie to strona brytyjska zakończyła w czerwcu 
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2006 r. decyzją sekretarza stanu o odmowie wydania „Upoważnienia do Postępowania (ATP)” 
w tej sprawie z uwagi na wiek podejrzanej, jej obecny stan zdrowia, znaczny upływ czasu od 
popełnienia zarzuconych jej przestępstw i znaczne opóźnienia w załatwianiu jej sprawy po 
upadku komunizmu w Polsce w 1989 r. W świetle brytyjskiej ustawy z roku 1989, stanowiącej 
podstawę wspomnianego rozstrzygnięcia, decyzja sekretarza stanu była niezbędna dla rozpo-
częcia etapu sądowego w sprawie ekstradycji Heleny Wolińskiej-Brus. 

Aktualnie badana jest możliwość wzruszenia tej decyzji przez stronę polską w drodze 
rewizji sądowej.

W ramach tego śledztwa weryfikowany jest również materiał dowodowy celem 
potwierdzenia lub wykluczenia podejrzenia popełnienia przestępstw przez Helenę Wolińską-
Brus i innych funkcjonariuszy państwa komunistycznego w toku archiwalnych postępowań 
karnych na szkodę innych osób niż dotychczas ujawnione.

sygn. akt S 39/01/Zk

Śledztwo prowadzone przeciwko Marianowi P., Kazimierzowi T. i Zbigniewowi K., 
byłym funkcjonariuszom Głównego Zarządu Informacji WP, oraz byłemu funkcjonariuszowi 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Czesławowi Ś. 

Wymienionym zarzucono popełnienie w okresie od 3 listopada 1949 do 13 czerwca 
1952 r. zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości 
wobec oficerów Wojska Polskiego, gen. dyw. Stefana Mossora, gen. bryg. Stanisława Tatara, 
gen. bryg. Józefa Kuropieski i płk. Mariana Utnika. Działania przestępcze funkcjonariuszy po-
legały na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad wymienionymi oficerami w czasie prowa-
dzonych przeciwko nim śledztw poprzez wielokrotne, powtarzane po kilkaset razy, długotrwałe, 
trwające nawet dwadzieścia i więcej godzin na dobę przesłuchiwanie pokrzywdzonych, często 
w pozycji stojącej, dręczenie ich w tym czasie brakiem snu, grożenie pozbawieniem życia i re-
presjami wobec ich rodzin i doprowadzanie w ten sposób do całkowitego wyczerpania zarówno 
psychicznego, jak fizycznego w celu zmuszenia pokrzywdzonych do przyznania się do udziału 
w dywersyjno-szpiegowskiej organizacji działającej w Wojsku Polskim, do uczestniczenia 
w działalności agenturalnej na rzecz państw zachodnich oraz do składania wyjaśnień zgodnych 
z koncepcją prowadzonego przeciwko nim śledztwa. 

W dniu 22 maja 2006 r. skierowano do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie akt 
oskarżenia przeciwko wyżej wymienionym. Zarówno w toku postępowania przygotowawczego, 
jak i postępowania sądowego podejrzani (oskarżeni) nie przyznali się do popełnienia 
zarzucanych im czynów.

Obecnie przed sądem kontynuowane jest postępowanie dowodowe.

sygn. akt S 49/01/Zk

Śledztwo przeciwko Józefowi K., Tadeuszowi J., Zdzisławowi P., Kazimierzowi T., Hen-
rykowi P., Leonardowi K. i Władysławowi A., byłym funkcjonariuszom Głównego Zarządu 
Informacji WP podejrzanym o popełnienie w okresie od 21 października 1950 do 10 lutego 
1953 r. zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości 
wobec 7 oficerów Wojska Polskiego: kmdr. Witolda M., kmdr. Kazimierza K., kmdr. Mariana 
W., kmdr. Roberta K., mjr. Apoloniusza Z., mjr. Tadeusza T. i ppłk. Sergiusza P. w „odprysko-
wej sprawie” „Spisku w Wojsku Polskim”. Działania przestępcze funkcjonariuszy polegały 
na fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad wymienionymi oficerami Wojska Polskiego 
w czasie prowadzonych przeciwko nim śledztw poprzez stosowanie tzw. konwejeru, czyli wie-
lokrotnych, powtarzanych po kilkaset razy, długotrwałych, trwających nawet kilkadziesiąt go-
dzin na dobę przesłuchiwań pokrzywdzonych, często w pozycji stojącej, pozbawianie ich snu, 
kierowanie gróźb pozbawienia życia i represji wobec rodzin, czym zmierzano do całkowitego 
wyczerpania zarówno psychicznego, jak fizycznego pokrzywdzonych i zmuszenia ich do przy-
znania się do udziału w dywersyjno-szpiegowskiej organizacji działającej w Wojsku Polskim, 
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do uczestniczenia w działalności agenturalnej na rzecz państw zachodnich oraz do składania 
wyjaśnień zgodnych z koncepcją prowadzonego przeciwko nim śledztwa.

W sprawie niniejszej, zawartej w 34 tomach, w najbliższym czasie ww. podejrzani zostaną 
zaznajomieni z materiałami śledztwa, po czym do Wojskowego Sądu Garnizonowego w War-
szawie skierowany zostanie akt oskarżenia. 

sygn. akt S 51/01/Zk

Śledztwo kontynuowane od dnia 30 sierpnia 2001 r. swoim zakresem obejmuje:
–  przekroczenie uprawnień służbowych przez funkcjonariuszy resortu Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych działających na szkodę wymiaru sprawiedliwości w latach 1983-1984 
w związku z  prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie śledztwem 
dotyczącym śmierci Grzegorza Przemyka;

–  utrudnianie śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w sprawie śmierci Grzegorza 
Przemyka w latach 1983-1984 przez funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych;

–  kierowanie gróźb bezprawnych przez funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych w celu 
wywarcia wpływu na czynności świadków występujących przez sądem w sprawie śmierci 
Grzegorza Przemyka.
Zebrany materiał dowodowy sprawy daje podstawy do przyjęcia, że w toku i w związku 

z prowadzonym w latach 1983-1984 śledztwem o śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka po-
dejmowane były pozaprawne działania przez funkcjonariuszy różnych szczebli, działających 
w strukturach ówczesnego MSW, których celem było spowodowanie uniknięcia odpowiedzial-
ności karnej przez rzeczywistych sprawców tego czynu – funkcjonariuszy MO.

Materiały prowadzonego śledztwa składają się obecnie z 64 tomów oraz szeregu materiałów 
historycznych o charakterze pomocniczym. 

Na obecnym etapie została zakończona kwerenda materiałów archiwalnych wytworzonych 
przez MSW i podległe mu struktury, zlecona dla potrzeb niniejszego śledztwa Biuru Udostęp-
nienia i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie, oraz zostały zakończone czynności pro-
cesowe w postaci oględzin powyższych materiałów. Zakończona została również kwerenda akt 
osobowych b. funkcjonariuszy MSW, których dane występują w aktach niniejszego śledztwa, 
z wyjątkiem funkcjonariuszy, których dane personalne ujawnione zostały w ostatnim czasie; 
w tym zakresie kwerendę uzupełniającą zlecono BUiAD IPN w Warszawie i archiwom poli-
cyjnym.

Zakończono ponadto kwerendę akt osobowych prokuratorów, przeprowadzających lub 
nadzorujących czynności procesowe w śledztwie o śmiertelne pobicie Grzegorza Przemyka, 
oraz przeprowadzono czynności przesłuchania ustalonych osób w charakterze świadków. 
Zakończono również kwerendę akt osobowych prokuratorów nadzorujących niniejsze 
postępowanie w b. Prokuraturze Generalnej; czynności procesowe z ich udziałem nie zostały 
jeszcze ukończone.

W wyniku przeprowadzenia w ostatnim okresie oględzin udostępnionych przez Archiwum 
KSP w Warszawie, materiałów archiwalnych b. Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSMO 
w Warszawie dotyczących prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie śmierci Grze-
gorza Przemyka, ujawniono szereg istotnych dokumentów archiwalnych, wskazujących, iż funk-
cjonariusze ww. wydziału podejmowali w ramach tegoż postępowania pozaprawne działania, 
których celem było instruowanie funkcjonariuszy MO, obecnych podczas czynności zatrzymania 
Grzegorza Przemyka na Placu Zamkowym i w komisariacie MO przy ul. Jezuickiej w Warsza-
wie, o jakiej treści oraz w jaki sposób powinni składać zeznania w tym zakresie w prowadzonym 
wówczas przez prokuraturę śledztwie. Ujawnienie powyższych dokumentów spowodowało 
konieczność poddania ich procesowej weryfikacji poprzez ustalenie i przesłuchanie w charakte-
rze świadków szeregu osób, których nazwiska nie występowały dotychczas w aktach śledztwa. 
Czynności powyższe są aktualnie kontynuowane, zmierzają już do zakończenia. 

Dotychczas w toku niniejszego śledztwa przesłuchano łącznie 91 świadków, w okresie 
styczeń-grudzień 2006 r. – 34 świadków. 
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Po wyczerpaniu inicjatywy dowodowej podjęte zostaną rozstrzygnięcia procesowe w zakre-
sie ewentualnego przedstawienia poszczególnym funkcjonariuszom MSW zarzutu popełnienia 
przestępstwa, stanowiącego zbrodnię komunistyczną.

sygn. akt S 38/04/Zk

Śledztwo w sprawie określanej symbolicznym mianem Zbrodni Katyńskiej, a więc stano-
wiących zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości zabójstw nie mniej niż 21 768 oby-
wateli polskich, dokonanych w okresie od dnia 5 marca do bliżej nieustalonego dnia i miesiąca 
1940 r. na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przez funkcjonariuszy 
tego państwa, działających w wykonaniu podjętej w Moskwie w dniu 5 marca 1940 r. uchwały 
Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolsze-
wików), jest prowadzone przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Warszawie od dnia 30 listopada 2004 r.

Do chwili obecnej w toku śledztwa przesłuchano łącznie 2104 świadków, z tego w okresie 
sprawozdawczym 719 osób. 

W pierwszej kolejności przesłuchiwani są najstarsi wiekiem świadkowie, w tym najstarsi 
żyjący krewni ofiar Zbrodni Katyńskiej. Znaczną liczbę przesłuchiwanych świadków stano-
wią osoby w podeszłym wieku, mające utrudnioną możliwość poruszania się – przesłuchania 
w takich przypadkach odbywają się na wniosek świadków w miejscu ich zamieszkania. 

Podczas realizacji celów śledztwa prowadzone są poszukiwania w kraju i za granicą doku-
mentów i innych dowodów mogących mieć istotne znaczenie dla przedmiotu postępowania. 

W sierpniu 2005 r. skierowany został wniosek do Prokuratury Generalnej Ukrainy o udzie-
lenie pomocy prawnej poprzez udostępnienie akt postępowań karnych prowadzonych przez 
ukraińskie organy ścigania, mogących mieć związek z przedmiotem postępowania S 38/04/Zk. 
Jego konsekwencją był pobyt prokuratorów IPN na Ukrainie w dniach od 5 do 18 listopada 
2006 r.

Od strony formalnej za realizację polskiego wniosku odpowiedzialna była Prokuratura Woj-
skowa Centralnego Regionu Ukrainy w Kijowie i to w jej siedzibie prokuratorzy zapoznawali 
się z materiałami śledczymi. Podczas wizyty zaznajomiono się z treścią: 
– 22 tomów akt postępowania Prokuratury Wojskowej Kijowskiego Regionu Ukrainy w spra-

wie „masowych pochówków obywateli w Dnieprowskim Leśnictwie w miejscowości By-
kownia pod Kijowem”. Sprawa ta została zakończona wydaniem w dniu 25 czerwca 2001 r. 
postanowienia o umorzeniu;

– 35 tomów akt postępowania Prokuratury Wojskowej Północnego Regionu Ukrainy w spra-
wie „rozstrzelania w latach 1940-1941 przez organy NKWD ZSRR polskich oficerów i in-
nych obywateli polskich”. Sprawa ta nie jest zakończona, z uzyskanych informacji wynika, 
że w sprawie tej prowadzone jest „dochodzenie przedwstępne”.
Prokuratorzy przeprowadzali oględziny materiałów wymienionych spraw karnych, sporzą-

dzając stosowną dokumentację procesową. Dokonali również wyboru istotnych dla śledztwa 
w sprawie Zbrodni Katyńskiej dokumentów. 

W poddanych oględzinom aktach śledztwa w sprawie „Bykowni” ujawniono szereg 
materiałów potwierdzających przeprowadzanie pochówków ofiar represji stalinowskich, w tym 
obywateli polskich, w rejonie 19-20 kwartału Dnieprowskiego Leśnictwa Darnickiego Parku 
Leśnego w pobliżu wsi Bykownia koło Kijowa. 

Ujawniono w nich także materiały z KGB USRR potwierdzające wydzielenie w Bykowni 
specjalnego obszaru przeznaczonego do masowych pochówków osób represjonowanych przez 
NKWD, w których jest wzmianka o obywatelach polskich grzebanych tam w latach 1939-
1941. Przytacza się w tych dokumentach liczbę 1745 Polaków, których egzekucja nastąpiła 
w Kijowie, a których zwłoki pogrzebano w lesie koło Bykowni. 

Istotne znaczenie dla polskiego śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej mają ujawnione 
w aktach postępowania w sprawie „Bykowni” dokumenty w postaci: pisma Prokuratury Gene-
ralnej Ukrainy z dnia 15 maja 1995 r. adresowanego do Prokuratury Obwodu Charkowskiego, 
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a zawierającego informacje o rozstrzelaniu 10 685 obywateli polskich w latach 1940-1941 
aresztowanych na terenie Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, pisma zastępcy prokura-
tora generalnego Ukrainy do szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zawierającego informację 
o przetrzymywaniu nie mniej niż 1000 oficerów i obywateli polskich w latach 1940-1941, 
spośród których część rozstrzelano w więzieniach Kijowa, listy rozstrzelanych w Kijowie 
i w Obwodzie Kijowskim w latach 1940-1941 osób liczącej 242 pozycje, wykazu strażników 
wewnętrznego więzienia NKWD w Kijowie, kilku wykazów z danymi kilkuset obywateli 
polskich aresztowanych przez NKWD na tzw. Zachodniej Ukrainie jesienią 1939 i w 1940 r. 
skierowanych do więzień w Kijowie.

Podczas oględzin w Prokuraturze Wojskowej Centralnego Regionu Ukrainy w Kijowie 
akt śledztwa w sprawie „rozstrzelania w latach 1940-1941 przez organy NKWD ZSRR pol-
skich oficerów i innych obywateli polskich” prokuratorzy IPN stwierdzili, że zawierają one 
m.in. materiały dotyczące Zbrodni Katyńskiej w postaci kopii dokumentów przekazanych 
Prokuraturze Generalnej Ukrainy ze śledztwa prowadzonego w 1991 r. przez Główną Proku-
raturę Wojskową Federacji Rosyjskiej w sprawie „masowych rozstrzeliwań obywateli pol-
skich i polskich jeńców wojennych na terytorium Ukrainy w 1940 roku.” – są to kopie mate-
riałów śledztwa dot. rozstrzeliwań jeńców polskich w Charkowie i Kalininie (liczą łącznie 
7 tomów). Na podkreślenie zasługuje fakt, że wśród tych materiałów znajdowały się kopie 
dokumentów z archiwów rosyjskich dot. Zbrodni Katyńskiej, w tym kopia kluczowego do-
kumentu dla realizacji Zbrodni Katyńskiej tj. uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) 
z 5 marca 1940 r. o wymordowaniu niemal 22 tys. Polaków. Nadmienić należy, że dokumen-
tu takiego nie było w udostępnionych  w 2005 r. podczas wizyty w Głównej Prokuraturze 
Wojskowej Federacji Rosyjskiej w Moskwie 67 tomach materiałów śledztwa rosyjskiego 
nr 159, co oznacza, że kopia decyzji z 5 marca 1940 r. jest w świetle przyjętych w Federacji 
Rosyjskiej uregulowań prawnych tajna. 

Wśród materiałów pozyskanych z Głównej Prokuratury Wojskowej Federacji Rosyjskiej 
do sprawy „rozstrzelania w latach 1940-1941 przez organy NKWD ZSRR polskich oficerów 
i innych obywateli polskich” znajdowały się również kopie ekspertyz kryminalistycznych 
w przedmiocie badań treści uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. (badane 
pismo ręczne i maszyny mogące służyć do jej napisania), kopie protokołów przesłuchania na 
początku lat dziewiędziesiątych świadków Aleksandra Korotkowa, Aleksandra Szelepina, 
Piotra Soprunienki i Mitrofana Syromiatnikowa, jak również kopie dokumentów archiwalnych 
z Państwowego Archiwum Obwodu Brzeskiego, Archiwum Prezydenta ZSRR, Centralnego 
Archiwum Armii Czerwonej i KGB Obwodu Charkowskiego dot. polskich jeńców wojennych 
w ZSRR (w tym kopia spisu spraw ewidencyjnych wywiezionych jeńców obozu starobielskiego, 
zawierającego 4031 nazwisk – tzw. lista Gajdideja). 

Należy podkreślić, że w aktach poddanych oględzinom w Prokuraturze Centralnego 
Regionu Ukrainy nie ujawniono imiennych list dyspozycyjnych (list śmierci) w odniesieniu do 
przetrzymywanych w więzieniach na tzw. Zachodniej Ukrainie i rozstrzelanych na Ukrainie na 
podstawie decyzji z 5 marca 1940 r. 3435 obywateli polskich. Z oficjalnej informacji udzielonej 
przez Prokuraturę Centralnego Regionu Ukrainy wynika, że oryginał ukraińskiej Listy 
Katyńskiej przechowywany jest w Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. 
W najbliższym czasie podjęte zostaną działania w celu uzyskania uwierzytelnionej kopii tegoż 
dokumentu dla potrzeb śledztwa.

sygn. akt S 23/05/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 12 sierpnia 2005 r. w sprawie stanowiącego zbrodnię komuni-
styczną naruszenia praw pracowniczych przez osoby pełniące funkcje kierownicze w Wydaw-
nictwie Prasowym Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „ Prasa-Książka-Ruch” oraz Komi-
tecie ds. Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, a także wchodzące w skład komisji 
weryfikacyjnych, poprzez podjęcie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy z dziennikarzami 
z przyczyn politycznych w okresie styczeń-marzec 1982 r.



54 55

Śledztwo to zostało zainicjowane złożeniem zawiadomienia o przestępstwie przez 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

W jego toku ustalono, iż na podstawie § 2 uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. 
w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo Państwa w okresie 
stanu wojennego stosowane były obowiązujące w czasie wojny przepisy ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony PRL; militaryzacją objęto niektóre jednostki 
organizacyjne, w tym Komitet ds. Radia i Telewizji.

W oparciu o odnalezione w wyniku kwerend w zasobach archiwalnych IPN, archiwów 
państwowych i wojskowych dokumenty, w tym z Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR, 
można stwierdzić, iż w grudniu 1981 r. Centralny Sztab Informacji i Propagandy KC PZPR 
podjął decyzję o weryfikacji dziennikarzy prasy, radia i telewizji. Jako cel weryfikacji okre-
ślono „dokonanie oceny linii redakcyjnej poszczególnych zespołów, a także twórczości dzien-
nikarskiej, aktywności i postawy poszczególnych dziennikarzy w okresie od sierpnia 1980 r. 
oraz określenie stosunku do decyzji z dnia 13 grudnia 1981 roku”. Weryfikację dziennikarzy 
przeprowadzić miały w Warszawie zespoły powołane przez Centralny Sztab Informacji i Pro-
pagandy, a w terenie przez wojewódzkie Sztaby Informacji i Propagandy.

W Komitecie ds. Radia i Telewizji opracowano dokument zatytułowany: „Cele, zasady 
i organizacja przeglądu pracowników PR i TV”, który został zatwierdzony przez Prezydium 
Komitetu na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 1982 r. W myśl tego dokumentu do przeprowadze-
nia przeglądu pracowników powołano 10 komisji w centrali i 23 w terenie (7 ośrodków telewi-
zyjnych i 16 rozgłośni regionalnych). Przeglądem zostali objęci kadra kierownicza i pozostali 
pracownicy. Komisja przeglądu kadry kierowniczej składała się z przedstawicieli Wydziału 
Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR, GZP WP (Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego), 
MSW, KW PZPR i pełnomocnika Prezydium Komitetu, zaś komisja dotycząca pracowników 
składała się ze zweryfikowanych redaktorów naczelnych i dyrektorów biur oraz przedstawi-
cieli KZ PZPR. Instancją odwoławczą od decyzji komisji głównych było Prezydium Komi-
tetu, a od decyzji komisji dla pracowników kierownictwo pionów wraz z przewodniczącymi 
komisji. Termin ukończenia przeglądu określono na dzień 15 stycznia 1982 r. w przypadku 
kadry kierowniczej i 31 stycznia 1982 r. w przypadku pracowników. Wyniki prac powołanych 
komisji weryfikacyjnych były zatwierdzane przez Prezydium Komitetu, na którego czele stał 
przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji. W przypadku negatywnych opinii komisji 
weryfikacyjnych osoby były zwalniane ze służby w jednostce zmilitaryzowanej, co było rów-
noznaczne, jak wówczas wskazywano, z rozwiązaniem umowy o pracę. Jako podstawę zwol-
nienia powoływano art. 189 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
PRL. Z treści tego przepisu wynika, iż kierownik jednostki zmilitaryzowanej może za zgodą 
organu nadrzędnego zwolnić ze służby w jednostce zmilitaryzowanej. Przepis ten nie formułuje 
przesłanek zwolnienia, pracownika jednostki zmilitaryzowanej jak również formy wyrażenia 
zgody przez organ nadrzędny. W śledztwie ujawniono wykaz pracowników Radia i Telewizji 
zwolnionych z pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego, zawierający 1522 nazwiska, 
w tym ponad 200 dziennikarzy.

Odmiennie przedstawiała się sytuacja prawna dziennikarzy prasowych, gdyż jednostki, 
w których byli zatrudnieni, nie zostały objęte militaryzacją, a więc ich stosunek pracy był 
regulowany na zasadach ogólnych przepisami prawa pracy.

Z dotychczas zgromadzonych materiałów wynika, iż większość dziennikarzy prasowych 
w 1981 i 1982 r. zatrudniona była w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-
Ruch”. Poza tym funkcjonowało około 16 wydawnictw zatrudniających dziennikarzy. Ustalono, 
iż większość dokumentacji, w tym akta personalne dziennikarzy RSW „P-K-R”, znajduje się 
w Centralnym Archiwum Spółdzielczości Pracy w Krakowie i obejmuje około 18 000 teczek 
personalnych pracowników tej spółdzielni. Jak dotychczas nie ustalono, jaka jest w tym liczba 
dziennikarzy negatywnie zweryfikowanych.
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sygn. akt S 5/06 /Zk

Śledztwo prowadzone przeciwko Marianowi K., funkcjonariuszowi PUBP w Mławie po-
dejrzanemu i oskarżonemu o popełnienie w okresie od 25 grudnia 1947 do 12 stycznia 1948 r. 
zbrodni komunistycznych wobec siedmiu mieszkańców powiatu żuromińskiego, których po-
dejrzewano o współpracę z organizacjami niepodległościowymi. 

Przestępstwa zarzucane wymienionemu polegały na bezprawnym pozbawieniu wolności, 
znęcaniu się fizycznym i moralnym oraz spowodowaniu u jednego z pokrzywdzonych rozstro-
ju zdrowia i naruszenia czynności organizmu na czas powyżej 20 dni. Marian K., chcąc wymu-
sić na przesłuchiwanych informacje dotyczące działalności organizacji niepodległościowych, 
wspólnie z innymi funkcjonariuszami m. in. wkładał stopy jednego z pokrzywdzonych do 
rozżarzonego paleniska w piecu, a następnie w oparzone miejsca bił kablem, zmuszał do picia 
alkoholu, bił metalową sprężyną, prowadził nocne przesłuchania, groził pozbawieniem życia. 

W toku prowadzonego postępowania Marian K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych 
mu czynów.

W dniu 28 kwietnia 2006 r. do Sądu Rejonowego w Mławie został skierowany akt oskarżenia 
przeciwko Marianowi K. Sąd Rejonowy w Mławie, podzielając stanowisko prokuratora co do 
zasadności wszystkich zarzutów przedstawionych oskarżonemu, wyrokiem z dnia 28 lipca 
2006 r. uznał Mariana K. za winnego popełnienia zarzucanych mu w akcie oskarżenia czynów 
i wymierzył mu karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

Wyrok nie jest prawomocny, oskarżony złożył apelację, która nie została jeszcze 
rozpoznana. 

sygn. akt S 11/06/Zk

Śledztwo przeciwko wysokim rangą funkcjonariuszom publicznym, dyrektorowi Departa-
mentu Śledczego MBP, prokuratorom i sędziom: Wiktorowi L., Marianowi N., Józefowi Ch. 
i Jerzemu G., podejrzanym i oskarżonym o niedopełnianie obowiązków w zakresie kontroli za-
sadności i terminowości czynności procesowych podejmowanych w przedmiocie przedłużania 
okresu stosowania tymczasowego aresztowania Józefa Stemlera i Józefy G.-Rz., skutkujących 
bezprawnym pozbawianiem ich wolności. 

Wyżej wymienieni w przebiegu ujawnionych postępowań zobowiązani do zgodnego 
z ówcześnie obowiązującymi przepisami stosowania i przedłużania okresu tymczasowego 
aresztowania nie dopełniali obowiązków w zakresie kontroli zasadności i terminowości po-
dejmowanych czynności procesowych, naruszając tym zasady ograniczania wolności osobistej 
obywateli, określone w kodeksie wojskowego postępowania karnego oraz art. 97 Ustawy z dnia 
17 marca 1921 r. (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) i później w art. 87 Ustawy z dnia 22 
lipca 1952 r. (Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). 

Pokrzywdzony Józef Stemler ps. „Doliński”, „Jan Dąbski”, „Józef Dąbrowski” był peda-
gogiem, dyrektorem Polskiej Macierzy Szkolnej, więźniem obozu Auschwitz i pracownikiem 
Delegatury Rządu na Kraj. W okresie międzywojennym zajmował się organizacją szkolnictwa, 
walką z analfabetyzmem i popularyzacją czytelnictwa. W latach 1920-1939 redagował pismo 
„Polska Macierz Szkolna”, wprowadzał nowe formy organizacyjne w oświacie i opublikował 
liczne książki, broszury i artykuły prasowe w tym zakresie. Był sympatykiem endecji, głęboko 
wierzącym katolikiem i działaczem katolickim. Brał też aktywny udział w życiu społeczno-
politycznym kraju. W grudniu 1926 r. został członkiem Wielkiej Rady Obozu Wielkiej Polski. 
W okresie okupacji hitlerowskiej działał w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego m.in. 
jako zastępca dyrektora Departamentu Prasy i Informacji Delegatury Rządu na Kraj, a także 
uczestniczył w spotkaniach przywódców Polskiego Państwa Podziemnego z oficerami NKWD 
w Pruszkowie. Aresztowany przez NKWD i sądzony w Moskwie w tzw. Procesie szesnastu 
został uniewinniony. Po powrocie do kraju wznowił pracę w PCK, a od kwietnia 1951 r. kiero-
wał biurem Rady Polonii Amerykańskiej na Polskę w Warszawie i w okresie poprzedzającym 
aresztowanie zajmował się jego likwidacją. Rzeczywistą przyczyną aresztowania J. Stemlera 
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były jego endeckie sympatie, czynny udział w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego 
i kontakty z działaczami nielegalnej organizacji „NIE” oraz biskupami. W oparciu o wyja-
śnienia wymuszone w toku śledztwa przez wielokrotne, długotrwałe przesłuchiwanie ks. Jana 
Danielewicza (przesłuchiwano go ponad 120 razy) przyjęto hipotezę o utrzymywaniu przez 
J. Stemlera kontaktów wywiadowczych z biskupem Czesławem Kaczmarkiem i wykorzysty-
waniu biura Rady Polonii Amerykańskiej przez wywiad amerykański do „szeroko zakrojonej 
akcji szpiegowskiej na terenie Polski”. Wojskowy Sąd Rejonowy dwukrotnie rozpoznawał jego 
sprawę i wyrokiem z dnia 9 lutego 1955 r. uznał go za winnego tego, że: „w okresie od 1921 
roku do 1939 roku idąc na rękę ruchowi faszystowskiemu i narodowo-socjalistycznemu działał 
na szkodę Narodu Polskiego w ten sposób, że jako dyrektor tzw. „Polskiej Macierzy Szkolnej” 
i odpowiedzialny redaktor dwumiesięcznika „Oświata Polska” brał udział jako prelegent w zjaz-
dach antykomunistycznych, przyczyniał się do zwalczania ruchów narodowo-wyzwoleńczych 
na terenach Zachodniej Białorusi i Ukrainy w ramach „Polskiej Macierzy Szkolnej” oraz roz-
powszechniał i redagował artykuły w swej treści skierowane przeciwko partiom robotniczym 
i ZSRR, a ponadto propagował hitlerowskie metody wychowawcze w szkolnictwie tj. czynu 
z art. 3 Dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszy-
zację życia państwowego”, i za to wymierzył mu karę 6 lat więzienia, jednocześnie łagodząc ją 
na mocy amnestii z dnia 22 lutego 1947 r. do lat 3. 

Opisany wyżej wyrok w 1957 r. został zaskarżony przez wniesienie rewizji nadzwyczaj-
nej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Orzeczeniem Sądu Najwyższego w Warszawie 
Izba Karna z dnia 13 kwietnia 1957 r. wyrok ten uchylono i uniewinniono Józefa Stemlera od 
popełnienia zarzuconego mu czynu z art. 3 dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. W uzasadnieniu 
orzeczenia podniesiono, że z uwagi na uwarunkowania historyczne w latach dwudziestych nie-
możliwe było rozwijanie w Polsce działalności idącej na korzyść ruchowi faszystowskiemu, 
a tym bardziej narodowo-socjalistycznemu, oraz zakwestionowano ustalenia sądu w przedmio-
cie możliwości uznania zajmowanych wówczas przez J. Stemlera stanowisk za stwarzające 
możliwość „rozstrzygania w sprawach publicznych” a tym samym przypisania jego zachowa-
niu znamion zarzucanego mu przestępstwa. 

Postępowanie przeciwko Józefie G.-Rz. wszczęto z uwagi na to, iż Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego posiadał informacje o jej związkach z Polskim Państwem Podziemnym w okresie 
okupacji i prowadzeniu przez nią punktu kontaktowego dla „skoczków angielskich” w miesz-
kaniu przy ul. Chmielnej w Warszawie. Zatrzymanie i areszt tymczasowy Józefy G.-Rz. miały 
na celu potwierdzenie lub wykluczenie jej udziału w siatce rezydenta wywiadu angielskiego 
Andrzeja Cz. Weryfikacja ta, wobec jednoznacznych ustaleń śledztwa, że nie wiedziała ona 
o pobycie w kraju i działalności szpiegowskiej A. Cz., zakończyła się umorzeniem prowadzo-
nego przeciwko niej śledztwa.

Zebrany w opisanym wyżej śledztwie materiał dowodowy potwierdził, iż podejrzani, 
świadomie uczestnicząc jako funkcjonariusze państwa komunistycznego w czynnościach 
związanych z przedłużaniem tymczasowego aresztowania, pomimo zaistnienia oczywistych 
uchybień procesowych w zakresie zasadności i terminowości stosowania i przedłużania 
tymczasowego aresztowania podejrzanych, nie dopełniali obowiązku zarządzenia zwolnie-
nia lub wnioskowania o zarządzenie natychmiastowego zwolnienia ich z aresztu, a także 
podżegali inne osoby do niedopełniania obowiązku bezzwłocznego zarządzenia zwolnienia 
z aresztu, co skutkowało kontynuacją bezprawnego pozbawienia wolności Józefa Stemle-
ra łącznie trwającego w niniejszej sprawie 3 lata i Józefy G.-Rz. przez ponad 2 miesiące. 
W ten sposób uczestniczyli oni w prześladowaniu pokrzywdzonych z powodu odmiennej 
orientacji politycznej i ich wcześniejszej działalności w strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego. 

Wobec okoliczności, iż podejrzani świadomie brali udział w prześladowaniu pokrzyw-
dzonych ze względów politycznych i działali w strukturach systemu państwa totalitarnego, 
posługującego się na wielką skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, ich 
zachowania wyczerpują znamiona nie tylko zbrodni komunistycznej, ale także nieulegającej 
przedawnieniu zbrodni przeciwko ludzkości.
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W dniu 30 października 2006 r. wobec ww. skierowano akt oskarżenia do Wojskowego 
Sądu Okręgowego w Warszawie. 

sygn. akt S 17/06/Zk

Śledztwo kontynuowane w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu w Warszawie od 8 marca 2006 r. dotyczy funkcjonowania w okresie od 28 listopada 
1956 do 31 grudnia 1989 r. w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie 
związku, w skład którego wchodzili funkcjonariusze byłej Służby Bezpieczeństwa, kierowane-
go przez osoby zajmujące najwyższe stanowiska państwowe, który miał na celu dokonywanie 
przestępstw, a w szczególności zbrodni zabójstw osób – działaczy opozycji politycznej i du-
chowieństwa.

W przebiegu tego postępowania, w oparciu o akta śledztw prowadzonych w latach 
osiemdziesiątych przez powszechne jednostki prokuratury oraz ujawnione obecnie informacje 
i materiały, m. in. z Instytutu Pamięci Narodowej, ABW, byłej WSW, badane są zdarzenia 
dotyczące głównie zabójstw i nagłych zgonów księży i działaczy demokratycznej opozycji. 
Zebrany w tych sprawach materiał dowodowy uzasadnia podejrzenia, że sprawcami tych 
przestępstw mogą być funkcjonariusze SB. Ujawnione obecnie informacje i materiały 
stwarzają podstawy do prowadzenia nowych wątków śledztwa bądź podjęcia i kontynuowania 
postępowań prowadzonych w przeszłości, zazwyczaj umarzanych z powodu niewykrycia 
sprawców.

Aktualnie śledztwo obejmuje dwa zasadnicze wątki :
1. dokonania w nocy z 19/20 października 1984 r. w Górsku, woj. toruńskie, i okolicach 

Włocławka pozbawienia wolności i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki – w części dotyczącej 
kierowania wykonaniem tego zabójstwa przez osoby zajmujące wyższe stanowiska 
państwowe od Władysława Ciastonia i Zenona Płatka;

2. analizy postępowań w sprawie zabójstw i nagłych zgonów oraz innych czynów na szkodę 
księży i działaczy demokratycznej opozycji w latach osiemdziesiątych, wytypowanych 
głównie w oparciu o raport Nadzwyczajnej Komisji do Zbadania Działalności MSW (tzw. 
Komisja posła Jana Rokity z lat 1990-1991).
Opisane wyżej analizy i uzupełnienia dotyczą obecnie 48 wątków (odrębnych postępowań 

– m.in. zabójstwa ks. Stanisława Suchowolca, ks. Stefana Niedzielaka i ks. Sylwestra Zycha). 
Podjęte czynności zmierzają do szczegółowego odtworzenia przebiegu zdarzeń, uzupełnienia 
dotychczasowych ustaleń i wykrycia bezpośrednich sprawców przestępstw. Zestawienie wy-
ników tych postępowań pozwoli na jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie istnienia 
związku przestępczego w strukturach ówczesnego resortu spraw wewnętrznych. 

Sprawa ta z uwagi na jej złożoność i wielowątkowość wymaga jednak jeszcze wielu prac 
i termin jej zakończenia aktualnie nie jest znany.

11. Oddziałowa Komisja we Wrocławiu 

a) zbrodnie nazistowskie

sygn. akt S 13/03/Zn

Śledztwo wszczęte 26 czerwca 2003 r. w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Emi-
la K., połączonego ze szczególnym udręczeniem, a następnie osadzenia wymienionego wraz 
z innymi osobami w obozie pracy przymusowej w Potaszni w kwietniu 1942 r., gdzie zmusza-
no pokrzywdzonego do trzynastogodzinnej ciężkiej pracy przy braku zapewnienia właściwego 
wyżywienia, stosowano przemoc fizyczną, uderzając więźniów i pokrzywdzonego kolbami 
karabinów oraz bijąc po całym ciele „bykowcami”.
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Postępowanie zakończono w dniu 3 lipca 2006 r. umorzeniem, częściowo wobec śmierci, 
a częściowo wobec niewykrycia sprawców, ustalając m.in., że na terenie wioski Bracław, obręb 
Potasznia, gmina Milicz w okresie od stycznia 1941 do wiosny 1944 r. istniał obóz pracy przy-
musowej, utworzony specjalnie dla uciekinierów z prac przymusowych na terenie Niemiec, 
w którym poza Emilem K., Zdzisławem J., Stanisławem Z. i Antonim M. przebywało rota-
cyjnie około 100 innych więźniów, pracujących między innymi przy melioracji rzeki Barycz. 
Czas pracy, brak właściwego wyżywienia, opieki medycznej, znęcanie się nad więźniami, 
brak właściwej odzieży sprawiały, że warunki bytowe, jakie stworzono więźniom w obozie 
w Bracławiu, groziły biologicznym wyniszczeniem ich organizmów oraz narażały więźniów 
na doznanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w tym zdrowiu psychicznym. Tak ustalony stan 
faktyczny pozwolił na przyjęcie w pkt. V decyzji końcowej kwalifikacji prawnej z art. 118 § 2 
kk.. W wymienionym śledztwie korzystano w szerokim zakresie z pomocy biegłych medyków 
sądowych, którzy nie tylko przeprowadzali oględziny ciał ustalonych osób pokrzywdzonych, 
przebywających podówczas w obozie, ale na podstawie analizy akt postępowania wypowie-
dzieli się w zakresie stworzenia przez funkcjonariuszy niemieckiego państwa nazistowskiego 
warunków bytowych doprowadzających do eksterminacji więźniów. W postępowaniu korzy-
stano także ze środków masowego przekazu (radio, telewizja i prasa) w celu ustalenia dalszych 
osób pokrzywdzonych, jak również w szerokim zakresie z pomocy Biura Interpolu Komendy 
Głównej Policji (w zakresie ustalenia sprawców czynu), a także pomocy prawnej ze strony 
Centrali w Ludwigsburgu i Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej Czerwonego Krzyża 
w Bad Arolsen, głównie pod kątem prowadzonych kwerend w archiwach. Zaznaczyć należy, 
że przeprowadzone postępowanie umożliwiło pokrzywdzonym otrzymanie uzupełniających 
odszkodowań.

sygn. akt S 52/05/Zn

Śledztwo wszczęte 7 grudnia 2005 r. w sprawie zabójstwa nieustalonej liczby jeńców Stala-
gu VIII A w Zgorzelcu, którzy zostali najprawdopodobniej rozstrzelani przez zarządzające ww. 
Stalagiem wojska niemieckie w roku 1945 oraz pogrzebani na terenie obozu i terenie do niego 
przyległym.

W toku śledztwa przesłuchano pięciu świadków, w tym historyka miasta Zgorzelec, Roma-
na Z., który wskazał na prawdopodobne posadowienie grobów zgładzonych jeńców narodo-
wości polskiej, żydowskiej, rosyjskiej, francuskiej, belgijskiej i jugosłowiańskiej. W związku 
z powyższym prokurator prowadzący śledztwo dokonał przy udziale Romana Z. oraz biegłego 
z zakresu badań geologicznych oględzin terenu obozu. Za pomocą specjalistycznego sprzętu 
– georadaru – wstępnie zlokalizowano prawdopodobne miejsca spoczynku ofiar. Aktualnie bie-
gły sporządza opinię w przedmiotowej sprawie. Na jego wniosek zwrócono się nadto do Woj-
skowego Centrum Geograficznego w Warszawie o nadesłanie map lotniczych terenu byłego 
obozu wykonanych krótko po zakończeniu II wojny światowej. Przy udziale tłumacza języka 
niemieckiego dokonano w Görlitz (Niemcy) oględzin dokumentów archiwalnych dotyczących 
problematyki Stalagu VIII A, zgromadzonych w tamtejszym Archiwum Miejskim. Nie odna-
leziono materiałów traktujących o zabójstwach i miejscach pochówku więźniów obozu, nato-
miast ujawniono książkę Hannelore Lauerwald pt. „Im Fremden Land. Kriegsgefangene im 
Stalag VIII A Görlitz 1939-1945“. Jej treść wskazuje na znaczną wiedzę autorki w przedmiocie 
Stalagu VIII A, stąd pisemnie zwrócono się do wymienionej o wyrażenie zgody na przesłucha-
nie jej w charakterze świadka w Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu. Rezultaty wskazanych 
wyżej czynności wyznaczą dalszy kierunek śledztwa, a w szczególności umożliwią podjęcie 
decyzji w kwestii celowości prac ekshumacyjnych dla jednoznacznego zweryfikowania infor-
macji o pogrzebanych tam ofiarach.
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b) zbrodnie komunistyczne

sygn. akt S 79/02/Zk

Śledztwo prowadzone w oparciu o materiały wyłączone w dniu 15 listopada 2002 r. ze 
śledztwa S 40/01/Zk przeciwko Juliuszowi P. i Andrzejowi K., b. funkcjonariuszom SB KWMO 
w Wałbrzychu podejrzanym o fizyczne i psychiczne znęcanie się w 1985 r. nad członkami 
NSZZ „Solidarność” Dariuszem G., Andrzejem S. i Dariuszem G.

Śledztwo zakończono skierowaniem w dniu 29 kwietnia 2005 r. do Sądu Rejonowego 
w Wałbrzychu aktu oskarżenia przeciwko Juliuszowi P. i Andrzejowi K. Oskarżonym zarzuco-
no, że na przełomie sierpnia i września 1985 r. w Wałbrzychu jako funkcjonariusze Wydziału 
III SB KWMO w Wałbrzychu znęcali się fizycznie i moralnie nad zatrzymanymi członkami 
wałbrzyskiej „Solidarności” w ten sposób, że bili ich po całym ciele, szarpali, grozili pozbawie-
niem życia, wzbudzając w zagrożonych uzasadnioną obawę spełnienia tych gróźb, znieważali 
słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, a nadto używali przemocy w celu zmuszenia ich 
do złożenia wyjaśnień.

W toku trwającego 14 miesięcy postępowania jurysdykcyjnego odbyło się 14 rozpraw. 
Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2006 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uznał obydwu oskarżonych 
winnymi popełnienia zarzucanych im czynów i skazał Juliusza P. na karę łączną 1 roku 
i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 1 roku, 
natomiast Andrzeja K. na karę 1 roku pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

sygn. akt S 19/04/Zk

Śledztwo wszczęte w dniu 16 sierpnia 2004 r. przeciwko Ryszardowi M., b. funkcjonariuszowi 
SB KWMO we Wrocławiu, podejrzanemu o znęcanie się psychiczne w latach 1982-1988 nad 
członkiem NSZZ „Solidarność” Eugeniuszem M.

W dniu 28 października 2005 r. skierowano do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej 
akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi M. Oskarżono go o to, że w latach 1982-1988, w celu 
uzyskania od Eugeniusza M. określonych zeznań i zmuszenia do współpracy z organami 
bezpieczeństwa, znęcał się nad nim psychicznie w ten sposób, że poddawał go wielokrotnym, 
nieutrwalonym protokolarnie przesłuchaniom, wyzywał słowami wulgarnymi i obraźliwymi, 
groził pozbawieniem życia, twierdząc, że „znajdzie się w worku foliowym na śmietniku”, 
inspirował telefony do jego żony z wiadomością, że Eugeniusz M. nie żyje, oraz uczestniczył 
w wielokrotnych zatrzymaniach pokrzywdzonego. 

W sprawie tej sąd wyznaczył już kilka terminów rozpraw, ale przewód sądowy nie roz-
począł się z uwagi na leczenie się oskarżonego i jego długotrwały pobyt w szpitalu, a co za 
tym idzie, konieczność uzyskania opinii biegłego sądowego o jego aktualnym stanie zdrowia i 
możliwości wzięcia udziału w toczącym się procesie. Ostatecznie przewód sądowy rozpoczęto 
w dniu 5 stycznia 2007 r. Prokurator odczytał akt oskarżenia. Oskarżony Ryszard M. nie przy-
znał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i złożył obszerne wyjaśnienia. Sąd wy-
znaczył termin kolejnej rozprawy.

sygn. akt S 31/05/Zk

Śledztwo prowadzone w oparciu o materiały wyłączone w dniu 30 czerwca 2005 r. z postę-
powania o sygn. S 21/03/Zk przeciwko b. oficerowi śledczemu WUBP we Wrocławiu Wacła-
wowi G. podejrzanemu o psychiczne i fizyczne znęcanie się w 1950 r. nad Anną Aliną T. oraz 
podrobienie dokumentów procesowych.

W ramach prowadzonego postępowania tutejszej Komisji ustalono, iż niektóre dokumenty 
z czynności procesowych wykonywanych w 1950 r. z udziałem Anny Aliny T. zostały sfał-
szowane. Zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy pozwolił na ustalanie, iż 
jednym z funkcjonariuszy, który znęcał się nad Anną Aliną T. oraz brał udział w fałszowaniu 
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dokumentów, jest b. funkcjonariusz WUBP we Wrocławiu Wacław G. W dniu 10 października 
2006 r. przedstawiono Wacławowi G. zarzut psychicznego i fizycznego znęcania ze szczegól-
nym okrucieństwem w okresie od 13 maja do 18 lipca 1950 r. w Kożuchowie i we Wrocławiu 
nad pozbawioną wolności Anną Aliną T. poprzez przeprowadzanie wielokrotnych przesłuchań, 
w tym w porze nocnej, nakazywanie pozostawania przez wiele godzin w przysiadzie z rękami 
uniesionymi do góry oraz zmuszanie do robienia tzw. żabek, wykonywania przysiadów i stania 
przez wiele godzin z rękami uniesionymi do góry, oślepianie skierowanym w twarz światłem 
lampy, umieszczanie pozostającej jedynie w bieliźnie pokrzywdzonej w karcerze, zmuszanie do 
siedzenia na odwróconym do góry nogami stołku i grożenie pobiciem, jak również zarzutu pod-
robienia w celu użycia zamiast autentycznych dokumentów procesowych w postaci oryginału 
i kopii kalkowej protokołu przesłuchania podejrzanej Anny Aliny T., przez co stworzył fałszy-
we dowody i na ich podstawie kierował przeciwko Annie Alinie T. ściganie o przestępstwo.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Wacław G. nie przyznał się do popełnienia za-
rzucanych mu czynów i odmówił złożenia wyjaśnień. Jednocześnie oświadczył, iż ma kłopoty 
z pamięcią. Z uwagi na tę okoliczność oraz podeszły wiek podejrzanego (ur. w 1918 r.) po-
wołano dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Przed przeprowadzeniem zarządzonych badań 
psychiatrycznych stan zdrowia podejrzanego uległ nagłemu pogorszeniu i Wacław G. został 
hospitalizowany. W tej sytuacji odstąpiono od przeprowadzenia badań psychiatrycznych i po-
wołano biegłego z zakresu medycyny sądowej, który w wydanej opinii wskaże, czy podejrzany 
Wacław G. może brać udział w toczącym się śledztwie. Dopiero wówczas możliwe będzie 
poddanie podejrzanego badaniom psychiatrycznym i zakończenie postępowania.

sygn. akt S 37/05 Zk

Śledztwo wszczęte 14 listopadzie 2005 r. przeciwko b. funkcjonariuszowi SB Kazimierzo-
wi F. podejrzanemu o fizyczne i psychiczne znęcanie się nad działaczem NSZZ „Solidarność” 
Franciszkiem M. w okresie od grudnia 1981 do czerwca 1982 r. w Głogowie i Lubinie.

W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadka Franciszka M. Zeznał on, iż w dniu 
13 grudnia 1981 r. został internowany oraz umieszczony w ośrodku odosobnienia w Głogo-
wie. Ten sam oficer SB, który wręczał Franciszkowi M. decyzję o internowaniu, w toku pro-
wadzonych później przesłuchań wyzywał go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, 
groził mu pozbawieniem życia, a podczas przesłuchań bił, podobnie jak i inni przesłuchujący, 
otwartą dłonią po twarzy. Zmusił nadto przesłuchiwanego do podpisania zobowiązania, że bę-
dzie współpracował z organami SB. Pokrzywdzony podał, iż takowej współpracy nie podjął. 
W dniu 8 sierpnia 2006 r. wskazanemu wyżej funkcjonariuszowi SB, Kazimierzowi F. przed-
stawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad Franciszkiem M. Przesłuchany 
w charakterze podejrzanego Kazimierz F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czy-
nu, twierdząc, iż został on wymyślony przez pokrzywdzonego, który nadto myli go z innym 
funkcjonariuszem. W czasie konfrontacji strony podtrzymały swoje stanowiska. Śledztwo jest 
kontynuowane.

sygn. akt S 39/05/Zk

Śledztwo wszczęte 14 grudnia 2005 r. przeciwko b. funkcjonariuszom SB Tadeuszowi K. 
i Zdzisławowi S. podejrzanym o fizyczne i psychiczne znęcanie się w 1983 r. w Legnicy, Lu-
binie i Polkowicach nad działaczem NSZZ „Solidarność” Januszem R., w celu uzyskania okre-
ślonych wyjaśnień, oraz nieudzielenie pomocy Januszowi R. 

Zgromadzony w toku śledztwa materiał dowodowy umożliwił przedstawienie Tadeuszowi 
K. w dniu 5 pażdziernika 2006 r. zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad Janu-
szem R. polegającego na poddawaniu wymienionego wielokrotnym przesłuchaniom, podczas 
których bił go rękami po głowie i twarzy, wyzywał słowami wulgarnymi i obelżywymi, przy 
czym zachowań tych dopuszczał się w czasie pozbawienia wolności pokrzywdzonego. Tadeusz 
K. wzywał też wielokrotnie do KWMO w Legnicy będącą w zaawansowanej ciąży żonę Ja-
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nusza R., Krystynę, którą również wyzywał słowami wulgarnymi oraz groził spowodowaniem 
utraty ciąży i odebraniem ośmioletniej córki Marzeny. Z rozmów tych nie sporządzał proto-
kołów ani notatek, chcąc w ten sposób zmusić kobietę do udzielenia informacji o prywatnym 
życiu jej męża i jego kontaktach z działaczami zdelegalizowanego przez ówczesne władze 
NSZZ „Solidarność.” Przesłuchany w charakterze podejrzanego Tadeusz K. nie przyznał się 
do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia w sprawie. W tym samym dniu Zdzisławowi 
S. przedstawiono zarzut niedopełnienia ciążącego na nim obowiązku zapewnienia właściwych 
warunków prowadzonego przez siebie przesłuchania Janusza R. Zdzisław S. nie zareagował 
bowiem na wejście do pomieszczenia, w którym prowadził wspomnianą czynność, innego 
funkcjonariusza, który użył w stosunku do osoby przesłuchiwanej nieuzasadnionej siły fizycz-
nej w postaci uderzenia kolanami w podbrzusze, co naraziło przesłuchiwanego na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przesłuchujący nie udzielił nadto 
pomocy Januszowi R., chociaż mógł  to uczynić bez narażenia siebie na niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zdzisław S. również nie przyznał się do 
popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Udzielał jednak 
odpowiedzi na pytania przesłuchującego go prokuratora. Śledztwo, mające charakter rozwo-
jowy, jest kontynuowane. W najbliższym czasie zaplanowano przedstawienie dwóm kolejnym 
byłym funkcjonariuszom SB w Legnicy zarzutów psychicznego i fizycznego znęcania się nad 
działaczem NSZZ „Solidarność” Stanisławem Z. oraz uzupełnienie w tym zakresie zarzutów 
stawianych Tadeuszowi K.

sygn. akt S 40/05/Zk

Śledztwo wszczęte 25 listopada 2005 r. przeciwko b. funkcjonariuszowi SB w Legnicy 
Bogdanowi M. podejrzanemu o psychiczne i fizyczne znęcanie się w 1985 r. nad działaczami 
NSZZ „Solidarność” w Lubinie Janem S. i Stanisławem Ś.

Z dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Jan S. w dniu 11 kwietnia 
1985 r. został zatrzymany w Lubinie przez funkcjonariuszy SB KWMO w Legnicy pod zarzutem 
posiadania nielegalnej wówczas bibuły związkowej NSZZ „Solidarność”. Bezpośrednio po za-
stosowaniu tymczasowego aresztowania Jan S. został ponownie dowieziony do budynku KWMO 
w Legnicy, gdzie w toku prowadzonych przesłuchań funkcjonariusze SB Bogdan M. i Zbigniew 
G. wraz z dwoma innymi nieustalonymi dotąd milicjantami grozili wymienionemu pozbawie-
niem życia i wyrzuceniem przez okno, przewrócili na podłogę i uciskali leżącego pokrzywdzone-
go obutymi stopami w okolice chorego kręgosłupa, szarpali za włosy, bili otwartą ręką po twarzy 
i głowie, dążąc w ten sposób do wymuszenia od niego oświadczenia o przyznaniu się do sta-
wianych mu zarzutów. Pokrzywdzony znał tożsamość wymienionych funkcjonariuszy, gdyż, jak 
podał, od 1982 do 1985 r. systematycznie go represjonowali. W toku postępowania przesłuchano 
nadto żonę pokrzywdzonego Bożenę S. oraz Stanisława Ś., który uzyskał status pokrzywdzone-
go w śledztwie z uwagi na stosowanie wobec niego przez wskazanych wyżej funkcjonariuszy 
SB przymusu fizycznego i psychicznego w postaci grożenia pozbawieniem wolności i życia, 
wulgarnych wyzwisk oraz uderzenia otwartą ręką w tył głowy. W dniu 15 maja 2006 r. prokura-
tor wrocławskiej Oddziałowej Komisji Ścigania przedstawił Bogdanowi M. zarzuty fizycznego 
i psychicznego znęcania się nad Janem S. i Stanisławem Ś. Podejrzany nie przyznał się do popeł-
nienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Śledztwo przeciwko działającemu wspólnie 
i w porozumieniu z Bogdanem M. b. funkcjonariuszowi SB Zbigniewowi G. zawieszono z uwagi 
na przebywanie wymienionego poza granicami Polski. W dniu 29 czerwca 2006 r. skierowano do 
Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi M. Obecnie przewód sądowy 
znajduje się w fazie końcowej.

sygn. akt S 7/06/Zk

Śledztwo wszczęte 14 lutego 2006 r., przeciwko b. funkcjonariuszowi SB KWMO w Le-
gnicy Bogdanowi M., podejrzanemu o znęcanie się w 1984 r. nad działaczem podziemnej „So-
lidarności” Henrykiem K.
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W dniu 9 czerwca 2006 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu we Wrocławiu przedstawił b. funkcjonariuszowi SB w Legnicy Bogda-
nowi M. zarzut przekroczenia uprawnień i znęcania się na przełomie sierpnia i września 1984 r. 
nad pozbawionym wolności działaczem podziemnej „Solidarności” Henrykiem K. Bogdan M. 
wielokrotnie kierował wobec pokrzywdzonego groźby użycia siły i popełnienia przestępstwa 
na szkodę Henryka K. i członków jego rodziny, nie reagował na bicie pokrzywdzonego przez 
innych funkcjonariuszy, poddawał go wielokrotnym przesłuchaniom, nieutrwalonym protoko-
larnie, a to w celu wymuszenia od niego informacji o innych osobach prowadzących w tym 
czasie podziemną działalność antykomunistyczną, jak również umyślnie nakłonił Henryka K. 
do przyznania się do prowadzenia działalności opozycyjnej, obiecując w zamian wyjście na 
wolność na mocy ustawy o amnestii, po czym warunku tego nie spełnił i dopuścił do dalszego 
pozbawienia go wolności, w wyniku czego pokrzywdzony załamał się psychicznie i uciekł 
z budynku MO. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Bogdan M., nie przyznał się do po-
pełnienia zarzucanego mu czynu i w swoich wyjaśnieniach zaprzeczył ustalonemu w śledztwie 
stanowi faktycznemu. Sprawa ta zakończyła się skierowaniem w dniu 22 września 2006 r. aktu 
oskarżenia do Sądu Rejonowego w Legnicy, który przekazał ją do tamtejszego Sądu Okręgo-
wego w celu połączenia z innym postępowaniem przeciwko temu samemu oskarżonemu. Do 
Sądu Okręgowego w Legnicy trafiła bowiem wcześniej inna sprawa przeciwko Bogdanowi M., 
prowadzona przez tut. Komisję (sygn. akt S 40/05/Zk). Postępowanie przed sądem rozpoczęło 
się na początku grudnia 2006 r., do chwili obecnej odbyły się trzy wokandy. Aktualnie sprawa 
znajduje się w fazie finalnej. 

sygn. akt S 33/06/Zk

Śledztwo prowadzone w oparciu o materiały wyłączone w dniu 2 czerwca 2006 r. 
z postępowania o sygn. S 21/02/Zk przeciwko b. funkcjonariuszom MO Markowi C., 
Zbigniewowi S., Grzegorzowi J., Mirosławowi B., Leszkowi M., Alfredowi P., Zygmuntowi B. 
i innym podejrzanym o złożenie fałszywych zeznań.

Zarzucane Markowi C. i pozostałym osobom przestępstwa polegają na złożeniu przez nich 
jako funkcjonariuszy milicji, w celu naruszenia praw człowieka, w okresie od września do paź-
dziernika 1982 r. we Wrocławiu, w toku postępowań karnych prowadzonych przez prokuratury 
rejonowe dla Dzielnicy Wrocław Stare Miasto i Wrocław Psie Pole oraz Sąd Wojewódzki we 
Wrocławiu przeciwko Markowi K., Bohdanowi K., Markowi Z., Zbigniewowi S. i Grzegorzo-
wi Z. nieprawdziwych zeznań, dotyczących udziału tych ostatnich w ulicznych demonstracjach 
w dniu 31 sierpnia 1982 r. we Wrocławiu, mimo iż nie byli świadkami postępowania tych osób. 
Zebrany w toku śledztwa materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, zgromadzonych 
dokumentów i częściowo wyjaśnień podejrzanych umożliwił skierowanie w dniu 22 grudnia 
2006 r. aktu oskarżenia przeciwko siedmiu oskarżonym do Sądu Rejonowego dla Wrocławia 
Śródmieście.

sygn. akt S 67/06/Zk 

Śledztwo prowadzone w oparciu o materiały wyłączone w dniu 16 października 2006 r. 
z postępowania o sygn. S 64/05/Zk w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad po-
zbawionym wolności Bogdanem M. w okresie od 12 do 14 marca 1987 r. we Wrocławiu przez 
funkcjonariuszy tamtejszej KWMO w celu uzyskania określonych wyjaśnień dotyczących 
funkcjonowania ,,Solidarności Walczącej”.

W toku śledztwa ujawniono, iż w nocy z 11 na 12 marca 1987 r. funkcjonariusze KWMO 
we Wrocławiu przeprowadzili przeszukanie pokoju zajmowanego przez Bogdana M., znajdują-
cego się w mieszkaniu przy ul. Kasprowicza we Wrocławiu. W trakcie tej czynności ujawniono 
m.in. nielegalne wydawnictwa, środki chemiczne służące do drukowania, zapiski dotyczące 
kolportażu wydawnictw. Po przeszukaniu Bogdan M. został przewieziony do budynku WUSW 
we Wrocławiu i tam poddany wielokrotnym wielogodzinnym przesłuchaniom, podczas których 
grożono mu długotrwałym pozbawieniem wolności, stosowaniem represji wobec wymienione-
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go oraz osób najbliższych. Przesłuchania w znacznej części nie były protokołowane, a działania 
funkcjonariuszy miały na celu uzyskanie od Bogdana M. określonych wyjaśnień dotyczących 
,,Solidarności Walczącej”. W dniu 14 marca 1987 r. Bogdan M. został tymczasowo aresztowa-
ny. W ramach śledztwa tut. Komisji ustalono, iż akta sprawy przeciwko Bogdanowi M. podej-
rzanemu o czyn z art. 92 § 1 d.u.k.s., pozostającej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej dla 
Wrocławia Śródmieścia zostały w dniu 28 września 1987 r. przesłane do Urzędu Skarbowego 
Wrocław  Psie Pole. Materiały te nie zachowały się, bowiem całe zasoby archiwalne tamtejsze-
go urzędu uległy uszkodzeniu w wyniku powodzi z 1997 r., a następnie fizycznej likwidacji. 
W wyniku przeprowadzonej kwerendy w zasobie Oddziału IPN we Wrocławiu odnaleziono 
,,akta kontrolne” dochodzenia prowadzonego w 1987 r. przez WUSW we Wrocławiu przeciw-
ko Bogdanowi M. Analiza tej jednostki archiwalnej oraz inne dowody pozwoliły na ustalenie 
nazwisk funkcjonariuszy, którzy brali udział w czynnościach z udziałem Bogdana M. Spo-
rządzono tablice poglądowe z wizerunkami tych funkcjonariuszy i pokrzywdzony rozpoznał 
na jednym ze zdjęć Witolda Ł. Funkcjonariusz ten przesłuchiwał Bogdana M. i podczas tych 
czynności wielokrotnie groził mu długotrwałym pozbawieniem wolności oraz stosowaniem 
innych represji wobec niego i jego rodziny. Witold Ł. chciał w ten sposób zmusić Bogdana M. 
do podania miejsca pobytu osób z opozycji. 

W dalszym przebiegu śledztwa zostaną przedstawione zarzuty b. funkcjonariuszowi 
WUSW we Wrocławiu kpt. Witoldowi Ł. Należy również wykonać czynności zmierzające do 
jednoznacznego ustalenia roli innych funkcjonariuszy, którzy brali udział w 1987 r. w docho-
dzeniu przeciwko Bogdanowi M. 

c) inne zbrodnie

sygn. akt S 15/00/Zi

Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich 
w latach 1939-1945 w powiecie Borszczów, woj. tarnopolskie, na obywatelach polskich podję-
te z zawieszenia w dniu 20 grudnia 2000 r.

W toku śledztwa ustalono m.in., iż w dniu 13 lutego 1944 r. w Germakówce w wyniku 
napadu na dom, w którym odbywało się wesele, zginęły 32 osoby w tym 30 mieszkańców tej 
wsi narodowości polskiej, jedna osoba narodowości ukraińskiej i żołnierz niemiecki, broniący 
gości weselnych przed napastnikami. Ofiarami tej zbrodni byli mężczyźni, kobiety i dzieci, 
a sprawcami mordu ich sąsiedzi narodowości ukraińskiej. W styczniu 1944 r. w rezultacie 
napaści Ukraińców na wieś zabito nie mniej niż 45 osób. Z kolei w dniu 27 lutego 1945 r. 
w Cyganach straciło życie nie mniej niż 25 osób. Jak wynika z poczynionych ustaleń, do ata-
ków na ludność polską zachęcali Ukraińców księża grekokatoliccy, którzy we wszystkich wo-
jewództwach używali argumentu o „wyplewieniu kąkolu z pszenicy”.

Przesłuchani w tej sprawie świadkowie podali szereg nazwisk ukraińskich sprawców zbrodni, 
mieszkańców narodowości ukraińskiej, którzy w czasie napadu wskazywali napastnikom domy 
osób narodowości polskiej, a nadto pojedyncze nazwiska Ukraińców, którzy udzielili pomocy 
ludności polskiej. W toku śledztwa przesłuchano dotąd 157 świadków.

sygn. akt S 65/02/Zi

Śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich 
w latach 1939-1945 na obywatelach polskich, mieszkańcach b. powiatu Radziechów, woj. tar-
nopolskie, podjęte z zawieszenia 30 września 2002 r.

Przedmiot śledztwa i jego zakres szczegółowo przedstawiono w dotychczasowych spra-
wozdaniach z działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym ustalono i przesłuchano w charakterze świadków-
pokrzywdzonych kolejne osoby (łącznie 115 świadków), których zeznania w całości potwier-
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dzają masową skalę zorganizowanej przez nacjonalistów ukraińskich zbrodni na obywatelach 
polskich wymienionego powiatu. Obecnie postępowanie wkracza w fazę końcową i analizo-
wane są wszystkie publikacje dotyczące zbrodni popełnionych w wymienionym powiecie. 
Jednocześnie prowadzone są na szeroką skalę kwerendy we wszystkich dostępnych archi-
wach na terenie kraju i wyniki tych kwerend prowadzą nie tylko do potwierdzenia zaistnienia 
zbrodni ludobójstwa, ale do ustalania dalszych nieznanych dotąd nazwisk ofiar. W śledztwie 
zaplanowano także ekspertyzę przeprowadzoną przez historyka specjalistę z tut. Oddziału. 
W zależności od potrzeby rozważana jest zagraniczna pomoc prawna, w tym dotycząca kwe-
rend w archiwach w Berlinie i Lwowie, a także korzystanie ze środków masowego przekazu 
celem poszukiwania dalszych pokrzywdzonych, a zarazem świadków zbrodni.
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ZAŁĄCZNIK NR 2: WYDZIAŁ EKSPERTYZ I OPRACOWAŃ 
GŁÓWNEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO 
NARODOWI POLSKIEMU: EKSPERTYZY, OPINIE I OPRACOWANIA 
O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU 

1. Ekspertyzy 

– w sprawie hitlerowskiego funkcjonariusza Gustawa Raua, pełniącego w latach 1939-1945 
w Generalnym Gubernatorstwie funkcję krajowego nadmasztalerza;

– w sprawie uniemożliwienia rodzinie wileńskiego żołnierza AK repatriacji do Polski;
– w sprawie Centralnego Sztabu Propagandy i Informacji KC PZPR oraz Wydziału Prasy, 

Radia i Telewizji KC PZPR;
– w sprawie nazistowskiego ruchu dywersyjnego „Werwolf” i organizacji „Freies Deutschland” 

oraz nastawienia polskich władz lokalnych do ludności niemieckiej pozostałej w granicach 
państwa polskiego;

– w sprawie określenia charakteru hitlerowskiego obozu Pillau w Prusach Wschodnich;
– w sprawie zasadności sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” na określenie 

obozów utworzonych po 1945 r. na Śląsku, gdzie przebywali Polacy, Ślązacy i Niemcy, 
którym to określeniem posłużył się autor wypowiedzi opublikowanej na łamach „Dziennika 
Zachodniego” z 6 czerwca 2005 r.;

– w sprawie zasad współdziałania Wehrmachtu z jednostkami policji bezpieczeństwa na 
ziemiach polskich, wchodzących podczas okupacji niemieckiej w skład Generalnego 
Gubernatorstwa, oraz szczegółów umundurowania i uzbrojenia jednostek Wehrmachtu, 
opisanych w zeznaniach świadków biorących udział w zbrodniach w Krasnych Lasocicach, 
Żerosławicach, Kępanowie, Wieruszycach i Słupii;

– w sprawie materiałów archiwalnych i publikacji naukowych zawierających informacje na 
temat zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego na Żydach w getcie w Gostyni-
nie;

– w sprawie ustalenia okoliczności zatrzymania w 1942 r. przez płockie gestapo i skazania na 
karę śmierci dwóch mieszkańców Wyszogrodu;

– w sprawie wymordowania w Winnicy na Żytomierszczyźnie około 4 tys. ofiar stalinowskiego 
terroru; 

– w sprawie obozów w Putywlu i Dokuczajewsku oraz grzebania zwłok polskich oficerów na 
terenie Choroszewa pod Charkowem;

– w sprawie okoliczności inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację w sierp-
niu 1968 r.;

– w sprawie materiałów zawierających informacje o internowaniu przez funkcjonariuszy 
NKWD żołnierzy polskich na Łotwie;

– w sprawie utworzenia obozu w Rakiszkach dla internowanych we wrześniu 1939 r. na 
terenie Litwy żołnierzy polskich;

– w sprawie materiałów zawierających informacje na temat aresztowania i uwięzienia w la-
tach 1942-1944 w Grodnie kilkudziesięciu obywateli polskich, a następnie deportowania 
ich do KL Mauthausen, KL Dachau i KL Buchenwald;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat funkcjonowania w okresie Powstania Warszawskiego obozu pracy przy ul. Litew-
skiej 14 w Warszawie;

– w sprawie kierowania przez niemieckie władze okupacyjne jeńców polskich do pracy 
przymusowej w III Rzeszy; naboru ludności cywilnej do pracy przymusowej na terenie 
III Rzeszy oraz zarządzeń stanowiących podstawę tego naboru: w okupowanej Polsce i na 
terenie okupowanej Ukrainy;

– w sprawie składu osobowego aresztu gestapo w Sierpcu oraz posterunku żandarmerii 
w Zawidzu i Bieżuniu, a także powojennej odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy 
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niemieckich, którzy popełnili w okresie okupacji zbrodnie na terenie powiatu 
sierpeckiego;

– w sprawie rozporządzenia wydanego przez generalnego gubernatora H. Franka 26 paździer-
nika 1939 r. o obowiązku pracy dla Polaków w wieku 16-60 lat oraz o jego rozszerzeniu na 
młodocianych od lat 14; statusu polskich robotników przymusowych deportowanych do III 
Rzeszy;

– w sprawie materiałów dotyczących zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy NKWD 
w więzieniach w Mińsku i Czerwieniu w okresie od września 1939 do czerwca 1941 r.;

– w sprawie przebiegu wysiedlenia przez okupanta niemieckiego w 1940 r. wsi Bogdany 
Małe, gm. Chorzele, pow. Przasnysz;

– w sprawie usytuowania w strukturach wymiaru sprawiedliwości III Rzeszy sądów 
specjalnych oraz charakteru aktów prawnych stanowiących podstawę skazywania przez te 
sądy.

2. Opinie 

– w sprawie obozów na terenie Bośni, w których przebywali Polacy; dla UdSKiOR;
– w sprawie przekształcenia Batalionów Chłopskich w Bataliony Niszczycielskie, którymi 

dowodzili Polacy, na Kresach Wschodnich; dla UdSKiOR;
– w sprawie obozu dla robotników przymusowych, zatrudnionych przy pracach kolejowych 

w niemieckiej firmie „Polonsky”; dla UdSKiOR;
– w sprawie funkcjonariuszy gestapo, którzy mogli zajmować się przesłuchiwaniem 

aresztowanych w Łękawicy Polaków, osadzonych następnie w więzieniu w Tarnowie; dla 
osoby zainteresowanej;

– w sprawie oddziału partyzanckiego nr 210, sformowanego w lipcu 1942 r. na terenie rejonu 
Osipowicze; dla UdSKiOR;

– w sprawie stosowania represji przez rząd polski wobec Polaków walczących w partyzantce 
marszałka Tito po zerwaniu przez Jugosławię współpracy z obozem państw socjalistycznych 
podległych Moskwie; dla posła na Sejm RP;

– na temat charakteru obozów funkcjonujących w Dortmundzie w 1940 r.; dla UdSKiOR;
– na temat zbrodni popełnionych przez Einsatzgruppe C 29-30 września 1941 r. w Babim 

Jarze; dla osoby zainteresowanej;
– na temat, czy pobyt dzieci w ochronce był równoznaczny z postępowaniem germanizacyjnym; 

dla osoby zainteresowanej;
– w sprawie masowych wysiedleń Polaków z miejscowości Chmielewo, Wola Dębska, 

Nowe Polesie, Łaziska, Grabowiec, Gostynin, Windyki, Iłowiec, Chmielewo, Wielącz, 
Skierbieszów i innych; dla UdSKiOR;

– na temat Übergangslager Riesenburg/Westpreussen; dla UdSKiOR;
– na temat Jugendpsychiatrische Klinik w Lublińcu; dla Domu Pomocy Społecznej;
– na temat losów pacjentów polskich szpitali psychiatrycznych po wejściu na ziemie polskie 

w 1939 r. niemieckiego okupanta; dla osoby zainteresowanej i dla ministra zdrowia;
– w sprawie miejsc odosobnienia, jakie znajdowały się w czasie II wojny na terenie 

(w pobliżu) miejscowości Dannenberg; dla UdSKiOR;
– na temat obozów w Hostynnem i Teptiukowie; dla Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny 

Ziemi Zamojskiej;
– na temat charakteru obozów typu „Gemeischaftslager”, dla UdSKiOR;
– na temat charakteru obozów w Potulicach i Smukale; dla UdSKiOR;
– w sprawie „KZ–syndromu”; dla Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej;
– w sprawie „Protokołu oględzin miejsca przestępstwa i ekshumacji zwłok” dotyczącego 

miejsca masowych straceń w Lasach Piaśnickich; dla Komisji Historycznej Procesu 
Beatyfikacyjnego;

– na temat charakteru obozów „Polenlager”; dla osoby zainteresowanej;
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– na temat charakteru obozów w Zwierzyńcu, Zamościu, Lublinie, Pile, Lubece, Kilonii 
i Berlinie-Rüdersdorfie; dla UdSKiOR; 

– na temat obozów w Działdowie podlegających policji bezpieczeństwa; dla Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Olsztynie;

– na temat uprawnień Judenratów powołanych przez R. Heydricha w gettach utworzonych 
przez okupanta niemieckiego na terenie polskich miast; dla Sądu Społecznego w Hamburgu 
(Sozialgericht Hamburg); 

– na temat charakteru obozu w Cerekwicy; dla UdSKiOR;
– na temat Aussenkommando KL Gross-Rosen w Görlitz; dla UdSKiOR;
– na temat zdjęć zamieszczonych na stronach internetowych, przedstawiających tereny 

byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau; dla Wydziału Nadzoru nad Śledztwami;
– na temat hitlerowskiego obozu Potulice; dla prezesa IPN;
– na temat przymusowej germanizacji; dla Biura Prawnego IPN;
– na temat oddziałów NSZ działających po wojnie na terenie woj. rzeszowskiego; dla Biura 

Prawnego IPN;
– na temat dokumentów sowieckich wywiezionych przez Niemców do Rzeszy latem 1941 r., 

a po wojnie przejętych przez Amerykanów i wywiezionych do USA; dla dyrektora GK:
– w sprawie sierocińców w Machtal, Klosterbrück, Altheide i Kaufbeuten; dla Biura Prawnego 

IPN;
– na temat zespołu „Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) Obwodu 

Smoleńskiego (1917-1941)”, przechowywanego w National Archives w Waszyngtonie; dla 
prezesa IPN;

– na temat ekstradycji do Polski przez władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw-
ko ludzkości; dla prezesa IPN;

– na temat charakteru obozu w Pruszkowie Dulag 121; dla zastępcy prezesa IPN;
– na temat charakteru obozu w Małogoszczy, pow. Jedrzejów, woj. kieleckie; dla prezesa 

IPN;
– na temat „NKWD a «Informacja» Wojska Polskiego w podwarszawskich Włochach 

w 1945 r.”; dla dyrektora GK.

3. Opracowania

– dotyczące postępowań w sprawach o przymusową germanizację;
– oceny wykonania przez Ośrodek „Karta” programu badawczego „Indeks Represjonowa-

nych”;
– na sesje: 

1. zorganizowaną przez Uniwersytet w Ottawie pt. „Życie codzienne społeczeństwa 
polskiego pod okupacją sowiecką 1939-1941”;

2. zorganizowaną przez samorząd gminy Brwinów pt. „Represje NKWD wobec polskiej 
konspiracji na tzw. linii pruszkowskiej w 1945 r”.
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ZAŁĄCZNIK NR 3: EKSPERTYZY, OPINIE I OPRACOWANIA 
HISTORYKÓW, EKSPERTÓW W ODDZIAŁOWYCH KOMISJACH 
ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

1. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Białymstoku 

– do śledztwa S 51/04/Zk w sprawach:
1. obsady personalnej PUBP w Białymstoku w 1946 r.;
2. obsady personalnej PUBP w Suwałkach w 1946 i 1950 r.;
3. okoliczności aresztowań prowadzonych w latach 1945-1946 przez funkcjonariuszy 

PUBP w Suwałkach oraz w Augustowie; 
4. doradców sowieckich rezydujących przy PUBP w Suwałkach w okresie od kwietnia 

1945 do maja 1946 r.;
– w sprawie działalności Aleksandra Lebiedzińskiego, naczelnika Wydziału Śledczego 

Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku, w okresie stanu wojennego; do śledztwa 
S 21/05/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informa-
cje na temat zamordowania przez okupanta niemieckiego w 1941 r. w pobliżu wsi Piliki 
k. Bielska Podlaskiego około 50 obywateli polskich (w tym osób pochodzenia żydowskie-
go) – działaczy z okresu okupacji sowieckiej, oraz działalności funkcjonariusza niemieckie-
go Adolfa Bonifera; do śledztwa S 62/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nej w grudniu 1939 r. przez okupanta niemieckiego na około 200 obywatelach polskich 
aresztowanych w październiku tegoż roku – nauczycielach i duchownych z Włocławka 
i okolic oraz ziemianach z pow. lipnowskiego; do śledztwa S 95/01/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych w 1943 r. przez okupanta niemieckiego na obywatelach polskich na terenie 
pow. bielsko-podlaskiego; do śledztwa S 25/04/Zn;

– w sprawie członków oddziału P-8 WiN z terenu pow. Białystok; do śledztwa S 23/05/Zk;
– do śledztwa S 52/02/Zk w sprawach:

1. członków oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, operującego na terenie 
pow. łomżyńskiego po 1944 r.;

2. danych osobowych funkcjonariuszy zatrudnionych w PUBP w Łomży w latach 1945-
1954; 

3. okoliczności zatrzymania w latach 1950-1955 przez funkcjonariuszy PUBP w Łomży 
5 osób;

4. danych 14 osób skazanych na kary śmierci przez Wydział Doraźny Sądu okręgowego 
Łomży w lutym 1946 r.;

5. represji organów bezpieczeństwa publicznego skierowanych wobec księży katolickich 
w regionie białostockim;

6. organizacji AK oraz WiN w rejonie Łomży;
7. ewidencji osób aresztowanych przez funkcjonariuszy PUBP w Łomży w latach 1946-

1956;
– w sprawie danych funkcjonariuszy zatrudnionych w WUPB w Bielsku Podlaskim w lipcu 

1948 r. oraz osób osadzonych w areszcie PUBP w Bielsku Podlaskim w latach 1950-1954; 
do śledztwa S 46/02/Zk;

– w spawie danych personalnych żandarmów niemieckich z pow. łomżyńskiego; do śledztwa 
S 50/04/Zn; 

– w sprawie publikacji naukowych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez tajnego współpracownika UB żony płka Władysława Liniarskiego komendanta 
białostockiego Okręgu ZWZ-AK-AKO; do śledztwa S 67/05/Zk;
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– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności procesu 
weryfikacji dziennikarzy podczas stanu wojennego na terenie obecnego woj. podlaskiego 
oraz łomżyńskiego, w szczególności danych personalnych członków wojewódzkich komisji 
weryfikacyjnych; do śledztwa S 10/06/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat osób skazanych po 
wojnie na mocy dekretu z 31 sierpnia 1944 r. za zbrodnie popełnione na terenie pow. szczu-
czyńskiego; do śledztwa S 36/03/Zn;

– do śledztwa S 3/05/Zn w sprawach:
1. oddziałów niemieckich stacjonujących w czerwcu-lipcu 1942 r. w Augustowie;
2. struktury okupacyjnych władz niemieckich w Augustowie;
3. okoliczności sprowadzenia w 1944 r. do Augustowa jeńców radzieckich lub Żydów, 

prawdopodobnie z Węgier;
4. materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionych 

przez żołnierzy Wehrmachtu w Augustowie w czerwcu-lipcu 1941 r.; 
5. w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających 

informacje na temat zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego na terenie 
obozu karnego w Starosielcach, gm. Białystok oraz zamordowania w 1943 r. kilku 
mieszkańców Uhowa, gm. Łapy, pow. Białystok; do śledztwa S 59/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez  żołnierzy Wehrmachtu w 1939 r. w miejscowości Olszewo; do śledztwa 
S 2/06/Zn;

– w sprawie działalności sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie i Białymstoku 
Ludwika Kiełtyki; do śledztwa S 21/04/Zk; 

– w sprawie publikacji naukowych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanych 
przez funkcjonariuszy PUBP w Wysokiem Mazowieckim na członkach polskich organizacji 
niepodległościowych; do śledztwa S 47/02/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez żandarma niemieckiego mieszkanki wsi Siankowizna; do śledztwa S 105/03/Zn;

– w sprawie danych funkcjonariuszy zatrudnionych w PUBP w Suwałkach w 1950 r. oraz 
przekroczenia przez nich uprawnień w trakcie prowadzonych w 1947 r. przesłuchań; do 
śledztwa S 48/05/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanej 
w lipcu 1941 r. przez okupanta niemieckiego na Żydach w Radziłowie; do śledztwa S 15/01/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych w latach 1942-1944 przez okupanta niemieckiego na Żydach w Drohiczynie; 
do śledztwa S 3/06/Zn; 

– do śledztwa S 12/01/Zk w sprawach: 
1. referendum 30 czerwca 1946 r.;
2. Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej;
3. procesu norymberskiego; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności tzw. 
obławy augustowskiej,  która miała miejsce w lipcu 1945 r; do śledztwa S 69/01/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
zabójstwa dokonanego w październiku 1945 r. przez grupę Narodowych Sił Zbrojnych, 
dowodzoną przez Michała Bierzyńskiego, ps. „Sęp”; do śledztwa S 27/06/Zi; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat ćwiczeń 
wojskowych jednostek Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, które miały mieć miejsce 
w lutym 1975 r. na terenie poligonu Czerwony Bór; do śledztwa S 42/04/Zk;

– do śledztwa S 31/06/Zk w sprawach:
1. danych personalnych funkcjonariuszy MO w Siemietyczach, pełniących swoje funkcje 

w 1981 r.;
2. informacji dotyczących spraw o wykroczenie, prowadzonych w 1986 r. przez 

funkcjonariuszy Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Siemiatyczach;
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3. prowokacji przeprowadzonej w Siemiatyczach przez funkcjonariuszy MO i SB;
4. danych czołowych działaczy związku zawodowego „Solidarność” PKS w Sie-

miatyczach;
5. internowania w stanie wojennym działaczy związku „Solidarność”;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstw 
dokonanych przez funkcjonariuszy PUBP w Augustowie na osobach zatrzymanych przez 
tenże urząd; do śledztwa S 52/05/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat przypadków 
przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy PUBP w Suwałkach wobec osób 
zatrzymanych w latach 1945-1953; do śledztwa S 30/01/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat przypadków 
przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy PUBP w Grajewie wobec kilkudziesięciu 
osób zatrzymanych w latach 1945-1951; do śledztwa S 6/01/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat represji zastosowanych przez funkcjonariuszy UB i żołnierzy KBW w grudniu 
1945 r. w miejscowościach Wojtkowice Glinna oraz Głody, pow. Wysokie Mazowieckie; 
do śledztwa S 37/06/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa 
dokonanego przez funkcjonariuszy UB we wrześniu 1946 r. w Zatoczu, gm. Krypno; 
do śledztwa S 27/06/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa doko-
nanego przez żołnierza 47. pułku piechoty w marcu 1946 r. w Siemiatyczach; do śledztwa 
S 47/06/Zk; 

– w sprawie informacji na temat 30 osób więzionych w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych (KL Mauthausen, KL Dachau, KL Auschwitz, Kl Ravensbrück, KL 
Buchenwald, KL Flossenburg, KL Gross-Rosen) oraz funkcjonariuszy hitlerowskich 
skazanych po wojnie za zbrodnie w ww. obozach; do śledztwa S 25/05/Zn; 

– do śledztwa S 39/06/Zi w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na 
temat:
1. napadu na autokar jadący z Łomży do Kolna, którego w 1953 r. lub 1954 r. dokonali 

żołnierze podziemia;
2. spalenia w maju 1945 r. wsi Potoka, gm. Michałowo, woj. podlaskie;
3. zabójstwa 4 mieszkańców Potoki i 4 żołnierzy LWP, przebywających na jej terenie; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionych 
w latach 1941-1944 na obywatelach polskich przez funkcjonariuszy niemieckich w okolicach 
Grabówki oraz na terenie „Lasu Zielona,” woj. białostockie; do śledztwa S 4/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
ponad dwudziestu obywateli polskich przez okupanta niemieckiego w miejscowości Wnory 
Wandy w lipcu 1943 r. ; do śledztwa S 58/05/Zn;

– w sprawie funkcjonariuszy niemieckich biorących udział w tzw. akcji Sonderkommando 
1005 (tj. akcji ekshumacji i palenia zwłok ofiar polityki eksterminacyjnej III Rzeszy) oraz 
ich powojennej odpowiedzialności karnej; do śledztwa S 46/06/Zn;

– w sprawie danych funkcjonariuszy zatrudnionych w PUBP w Bielsku Podlaskim w drugiej 
połowie 1949 r.; do śledztwa S 67/06/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje na 
temat zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego w latach 1941-1945 na obywatelach 
polskich na teranie pow. Grajewo, woj. białostockie oraz powojennej odpowiedzialności 
karnej żandarmów komendy powiatowej na obszar Grajewa; do śledztwa S 52/04/Zn;

– w sprawie danych osobowych funkcjonariuszy posterunku MO w Orłowie, pow. Gizycko 
w 1948 r.; do śledztwa S 7/06/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni pełnionych 
przez okupanta niemieckiego na obywatelach polskich w czerwcu – lipcu 1941 r. w Klo-
nownicy; do śledztwa 79/06/Zn;



72 73

– w sprawie zbrodni popełnionych w latach 1941-1944 przez okupanta niemieckiego w miej-
scowości Pietrasze w okolicach Białegostoku; do śledztwa S 65/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających dane osób zatrudnionych w 1948 r. 
w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Białymstoku; do śledztwa S 17/06/Zk.

2. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Gdańsku 

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbrodni popełnionej w maju 1944 r. przez żandarmów z powiatu kartuskiego na 
10 obywatelach polskich w Szymbarku; do śledztwa S 93/02/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
procesu weryfikacji kadr w redakcjach prasy, radia i innych środkach masowego przekazu; 
do śledztwa S 52/05/Zk;
– do śledztwa S 2/00/Zn w sprawach: 
1. zbrodni dokonanych podczas okupacji niemieckiej na Żydach na terenie Litwy;
2. pomocy udzielanej przez Litwinów i Polaków litewskim Żydom w okresie II wojny 

światowej; 
3. wykazu Polaków i Litwinów uhonorowanych po wojnie medalem „Sprawiedliwy wśród 

Narodów Świata”;
– w sprawie publikacji naukowych zawierających informacje na temat ataku w czerwcu 

1943 r. oddziałów brygady F. Markowa na bazę oddziału „Kmicica” w pobliżu jeziora 
Narocz; do śledztwa S 72/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych i publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbrodni popełnionej na obywatelu polskim we wrześniu 1944 r. w miejscowości 
Ocypel, gm. Lubichowo, w odwecie za zabicie przez partyzantów oficera SS z Tczewa; 
do śledztwa S 4/00/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informa-
cje na temat zamordowania we wrześniu 1939 r. w okolicach Iławy 43 żołnierzy polskich 
z 4. i 16. dywizji piechoty Grupy Operacyjnej Wschód Armii Pomorze przez członków 
228. dywizji piechoty Wehrmachtu gen. maj. von Suttnera; do śledztwa S 32/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodniczej 
działalności sędziów i prokuratorów zatrudnionych w okresie okupacji w Sądzie Specjalnym 
w Inowrocławiu oraz ich powojennej odpowiedzialności karnej; do śledztwa S 148/04/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodniczej 
działalności sędziów i prokuratorów zatrudnionych w okresie okupacji w Sądzie Specjalnym 
w Bydgoszczy oraz ich powojennej odpowiedzialności karnej; do śledztwa S 25/05/Zn;

– w sprawach: jednostek niemieckich, które w czerwcu 1941 r. stacjonowały na terenie 
miejscowości Załatuchy, pow. Wilejka oraz materiałów archiwalnych zawierających 
informacje na temat okoliczności pacyfikacji Załatuch w marcu 1943 r.; do śledztwa 
S 102/05/Zn; 

– w sprawie jednostek niemieckich, które w czerwcu 1941 r. stacjonowały na terenie 
miejscowości Aleksandryszki, pow. Wilejka; do śledztwa S 103/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbrodni dokonanych w latach 1939-1941 przez funkcjonariuszy NKWD na 
obywatelach polskich osadzonych w Więzieniu nr 26 w Wilejce; do śledztwa S 137/04/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbrodni dokonanych w latach 1939-1941 przez funkcjonariuszy NKWD na 
obywatelach polskich osadzonych w Więzieniach nr 2 oraz nr 3 w Wilnie; do śledztwa 
S 138/04/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje na 
temat zbrodni dokonanych w latach 1939-1941 przez funkcjonariuszy NKWD na obywatelach 
polskich osadzonych w Więzieniu nr 27 w Oszmianie; do śledztwa S 106/01/Zk;
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– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbrodni dokonanych w latach 1939-1941 przez funkcjonariuszy NKWD na 
obywatelach polskich osadzonych w Więzieniu nr 28 w Głębokiem (Berezwecz); do 
śledztwa S 72/03/Zk;

– w sprawie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie administracji niemieckiej na 
terenie Generalnego Komisariatu Litwy; do śledztwa S 1/00/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat funkcjonowania w Słupsku organizacji o nazwie „Konspiracyjna Służba Polski”; 
do śledztwa S 167/05/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionej 
przez okupanta niemieckiego w czerwcu 1941 r. w Rudziszkach, pow. Troki; do śledztwa 
S 51/05/Zn; 

– w sprawie wydarzeń jakie miały miejsce w nocy z 9 na 10 września 1939 r., podczas tzw. 
Krwawej Niedzieli w Bydgoszczy; do śledztwa S 56/02/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanych 
przez okupanta niemieckiego na ludności polskiej we wsi Pawłowo; do śledztwa 
S 104/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
dwóch Polaków w obozie KL Stutthof; do śledztwa S 88/06/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat eksperymentów 
pseudomedycznych prowadzonych w KL Stutthof; do śledztwa S 56/05/Zn. 

3. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Katowicach

– w sprawie materiałów archiwalnych Biura Politycznego SED zawierających informacje na 
temat wprowadzenia stanu wojennego; do śledztwa S 101/04/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
zatrzymania przez okupanta niemieckiego w 1943 r. dwóch obywateli polskich; do śledztwa 
S 175/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych i publikacji naukowych zawierających informacje na 
temat zbrodni popełnionych na terenie woj. katowickiego przez okupanta niemieckiego 
na 27 obywatelach polskich okresie od listopada 1944 do stycznia 1945 r; do śledztwa 
S 10/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat karnego 
przeniesienia do batalionu górniczego słuchaczy Szkoły Młodszych Specjalistów Lotnictwa; 
do śledztwa S 43/04/Zk;

– w sprawie nowo ujawnionych materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat 
zbrodni radzieckich na Kresach Wschodnich w latach 1939-1941; do śledztw: S 107/01/Zk; 
S 48/03/Zk; 

– w sprawach: struktur Stasi oraz niemieckich materiałów archiwalnych zawierających 
informacje na temat zamachu na Jana Pawła II; do śledztwa S 12/06/Zk;

– w sprawie publikacji naukowych zawierających informacje na temat budowy lotniska 
polowego Luftwaffe w Kucelinie; do śledztwa S 91/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez okupanta niemieckiego w 1939 r. 73 żołnierzy polskich w miejscowości Urycz; do 
śledztwa S 17/05/Zn; 

– w sprawie jednostek radzieckich stacjonujących w styczniu 1945 r. w miejscowości Murcki; 
do śledztwa S 14/05/Zk; 

– w sprawie aktu prawnego normujacego sposób wynagradzania za prace przymusową 
w Polsce powojennej; do śledztwa S 7/05/Zk; 

– w sprawie ustalenia odpowiedzialności za wysiedlenia i wywłaszczenia dokonane w 1941 r. 
na obszarach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Katowic; do śledztwa S 6/04/Zn; 
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– w sprawie przebiegu działań wojennych prowadzonych w 1945 r. w rejonie Lachowic; 
do śledztwa S 41/06/Zn;

– w sprawie przebiegu działań wojennych prowadzonych w 1945 r. w rejonie Buczkowic; 
do śledztwa S 43/06/Zn;

– w sprawie wyroku śmierci wydanego w 1940 r. przez Sąd Specjalny w Katowicach; 
do śledztwa S 31/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat funkcjonowania 
w okresie okupacji niemieckiej obozów pracy w Sławęcicach; do śledztwa S 26/06/Zn; 

– w sprawie przebiegu działań wojennych prowadzonych w rejonie Makowa Podhalańskiego; 
do śledztwa S 44/06/Zn. 

4. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Krakowie

– w sprawie relacji z okresu okupacji sowieckiej mieszkańców Czortkowa, woj. tarnopolskie; 
do śledztwa S 102/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat więźniów obozów 
koncentracyjnych, deportowanych z Nowego Wiśnicza w latach 1939-1945; do śledztwa 
S 36/04/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej w Gorlicach; do śledztwa 
S 54/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
pobytu kilku osób w KL Auschwitz-Birkenau; do śledztwa S 70/05/Zn;

– w sprawie zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego na ludności żydowskiej 
w pow. złoczowskim, woj. tarnopolskie; do śledztwa S 58/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
zatrzymania w Krakowie w 1980 r. działaczy SKS przez funkcjonariuszy SB; do śledztwa 
S 20/06/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbrodni popełnionej przez okupanta niemieckiego na terenie Bochni w 1944 r.; 
do śledztwa S 34/06/Zn;

– w sprawie materiałów dotyczących SS-Standartenführera Fritza Suhrena, ostatniego 
komendanta KL Ravensbrück, oraz materiałów zawierających informacje na temat 
egzekucji Polaków, jakie miały miejsce w Krakowie Przegorzałach w latach 1939-1945; 
do śledztwa S 33/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat represji stosowanych 
wobec osób oskarżonych w 1983 r. przez Kolegium ds. Wykroczeń dla dzielnicy Nowa 
Huta o udział w nielegalnym zgromadzeniu; do śledztwa S 72/05/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat pacyfikacji wsi 
Barbarka, pow. miechowski, przeprowadzonej przez okupanta niemieckiego w sierpniu 
1944 r.; do śledztwa S 28/04/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat manifestacji 
antykomunistycznej, która odbyła się 3 maja 1986 r. w Krakowie; do śledztwa S 65/05/Zk;

– w sprawie zawartości materiałów archiwalnych Kolegium ds. Wykroczeń dla dzielnicy 
Kraków Śródmieście; do śledztwa S 20/06/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat egzekucji 
przeprowadzonej przez okupanta niemieckiego 7 stycznia 1945 r. w Tarnawie; do śledztwa 
S 101/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
śmierci we wrześniu 1986 r. mieszkańca Krakowa; do śledztwa S 66/06/Zk. 
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5. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Lublinie

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez funkcjonariuszy PUBP z Puław mieszkańca Janiszewa w marcu 1945 r.; do śledztwa 
S 63/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionych 
na przełomie 1942 i 1943 r. przez okupanta niemieckiego na kilku obywatelach polskich, 
w tym osobach narodowości żydowskiej, na terenie pow. biłgorajskiego; do śledztwa 
S 51/04/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanej 
na co najmniej 200 żołnierzach AK w następstwie orzeczeń o karze śmierci przez Sąd 
Wojskowy II Armii WP w latach 1944-1945 w Kąkolewnicy; do śledztwa S 14/00/Zk; 

– w sprawie danych personalnych funkcjonariuszy zatrudnionych w PUBP w Radzyniu 
Podlaskim w 1946 r.; do śledztwa S 153/01/Zk; 

– w sprawach: materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez funkcjonariuszy Sipo i SD na obywatelach polskich w więzieniu na 
zamku w Lublinie w latach 1939-1944 oraz członków załogi i funkcjonariuszy gestapo, 
skazanych przez polski i zagraniczny wymiar sprawiedliwości za zbrodnie popełnione na 
terenie powyższego więzienia; do śledztwa S 112/04/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat funkcjonowania w la-
tach 1950-1952 aresztu śledczego i więzienia w Białej Podlaskiej; do śledztwa S 154/01/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
rodziny żydowskiej w miejscowości Kopytnik, gm. Łomża; do śledztwa S 71/04/Zk;

– w sprawie okoliczności zbiorowej egzekucji ludności cywilnej dokonanej przez oddziały 
Wehrmachtu w październiku 1939 r. we wsi Szczuczki, pow. Bełżyce; do śledztwa 
S 58/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa 
oficerów AK przez funkcjonariuszy PUBP w Chełmie w latach 1944-1946; do śledztwa 
S 118/04/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
w 1946 r. w Janowie Podlaskim dwóch osób narodowości żydowskiej; do śledztwa 
S 68/04/Zk;

– w sprawach: funkcjonowania Działu Specjalnego oraz Działu Gospodarczego Więzienia 
Centralnego w Lublinie w 1949 r. oraz danych personalnych strażników zatrudnionych 
w powyższym więzieniu w tym samym okresie; do śledztwa S 13/05/Zk; 

– w sprawie formacji niemieckich, które w dniach 10-13 września 1939 r. brały udział 
w walkach mających miejsce w okolicach wsi Cecylówka i Helenówek; do śledztwa 
S 106/02/Zn; 

– w sprawie składu osobowego: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydziału 
Oświaty i Wydziału Wyznań w Lublinie w latach 1950-1955 oraz danych personalnych: 
kierownika Wydziału Propagandy i Oświaty Komitetu Wojewódzkiego PZPR i sekretarza 
Komitetu Miejskiego PZPR w Lublinie w latach 1950-1955; do śledztwa S 1/03/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat pacyfikacji wsi 
Wąwolnica, dokonanej w maju 1946 r. przez funkcjonariuszy PUBP i MO; do śledztwa 
S 140/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nych na obywatelach polskich w okolicach miejscowości Włodawa, Sosnowica i Załucz; do 
śledztwa S 128/01/Zi;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionej 
na mieszkańcach wsi Czysta Dębina w maju 1945 r.; do śledztwa S 126/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat represji 
zastosowanych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w Lublinie w 1986 r.; do 
śledztwa S 44/04/Zk;
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– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Lublinie na żołnierzach 
Armii Krajowej; do śledztwa S 6/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat represjonowania
w latach osiemdziesiątych działaczy opozycji w Lublinie; do śledztwa S 55/01/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat represji stosowanych 
przez funkcjonariuszy PUBP w Kraśniku w latach 1944-1955; do śledztw: S 141/04/Zk, 
S 20/00/Zk, S 138/04/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa 
dokonanego przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego w lipcu 1946 r.; do śledztwa 
S 1/05/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa dowódcy 
oddziału Akcji Specjalnej NSZ, aresztowanego w sierpniu 1944 r. przez funkcjonariuszy 
Komendy Milicji Obywatelskiej w Siedlcach; do śledztwa S 11/06/Zk; 

– w sprawie obsady posterunku MO w Kocku; do śledztwa S 87/02/Zk; 
– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat przebiegu służby 

funkcjonariusza PUBP w Puławach Bolesława Oziębło w 1946 r.; do śledztwa S 62/05/Zk; 
– w sprawach: materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 

dokonania zabójstwa w sierpniu 1943 r. 4 osób we wsi Świdniki, gm. Miączyn oraz formacji 
niemieckich stacjonujących w 1943 r. w Miączynie; do śledztwa S 19/03/Zi; 

– w sprawach: danych osób zatrudnionych w 1945 r. w PUBP we Włodawie i Wojskowej 
Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz zakresu stosowania wojskowego kodeksu postępowania 
karnego z 26 listopada 1943 r. w stosunku do osób cywilnych; do śledztwa S 185/01/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
zamordowania pod koniec lat czterdziestych w Czemiernikach kilku członków podziemia 
niepodległościowego przez funkcjonariuszy PUBP lub MO z Radzynia Podlaskiego; do 
śledztwa S 61/05/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
zbrodni popełnionych w październiku 1939 r. przez okupanta niemieckiego na wziętych do 
niewoli żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza w okolicach miejscowości Wytyczno; do 
śledztwa S 2/06/Zn; 

– w sprawie podstaw deportowania w okresie II wojny światowej do byłego ZSRR obywatela 
polskiego; do śledztwa S 60/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich na terenie woj. wołyńskiego w latach 1939-
1945; do śledztwa S 1/00/Zi; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat bezprawnego 
pozbawienia wolności przez okupanta niemieckiego nieokreślonej liczby osób poprzez 
umieszczenie ich w obozie przejściowym przy ul. Krochmalnej w Lublinie; do śledztwa 
S 28/04/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanej 
w lutym 1946 r. w okolicy Miączyna przez funkcjonariuszy miejscowego posterunku MO; 
do śledztwa S 46/03/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa 
kilku osób, które miało miejsce w maju 1945 r. w kol. Jaruga, gm. Hańsk; do śledztwa: 
S 38/03/Zk, S 14/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
jesienią 1943 r. 32 osób narodowości żydowskiej w pobliżu miejscowości Bukowa Kolonia 
oraz w majątku Tora; do śledztwa S 75/04/Zn; 

– w sprawie regulaminu więziennego, obowiązującego w latach 1944-1945 w więzieniu na 
Zamku w Lublinie; do śledztwa 76/02/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
w czerwcu i lipcu 1941 r. przez NKWD kilkudziesięciu osób w więzieniach przy 
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ul. Niepodległości i Leśnej w Sarnach oraz bezprawnego aresztowania obywateli 
polskich i stosowania wobec nich, podczas pobytu w wyżej wymienionych więzieniach, 
niedozwolonych metod śledczych; do śledztwa S 65/05/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez funkcjonariuszy NKWD kilkuset osób podczas likwidacji więzienia w Dubinie na 
Wołyniu w czerwcu 1941 r.; do śledztwa S 66/05/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez funkcjonariuszy NKWD około 200 osób podczas likwidacji więzienia w Łucku na 
Wołyniu w czerwcu 1941 r.; do śledztwa S 67/05/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanej 
przez okupanta niemieckiego w grudniu 1943 r. na obywatelach polskich we wsi Karpiówka, 
pow. Kraśnik; do śledztwa S 94/02/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
w lutym 1947 r. polskiego księdza w miejscowości Polskowola; do śledztwa S 16/06/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa 
dokonanego przez funkcjonariuszy komunistycznych 12 grudnia 1981 r. w Kraśniku; do 
śledztwa S 32/03/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat bezprawnego 
pozbawienia wolności w czerwcu-lipcu 1947 r. kilkunastu osób narodowości ukraińskiej 
i stosowania wobec nich niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy PUBP 
w Tomaszowie Lubelskim; do śledztwa S 18/06/Zk.

6. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Łodzi
– do śledztwa S 16/05/Zn w sprawach:

1. danych osobowych żandarmów niemieckich z Radomska, którzy brali udział w egzeku-
cji 11 obywateli polskich w Dmeninie w lipcu 1942 r.;

2. działalności funkcjonariusza hitlerowskiego Johanna Kirscha; 
3. działalności okupacyjnego starosty pow. radomszczańskiego Kurta Driessena i jego 

powojennej odpowiedzialności karnej za popełnione zbrodnie;
– w sprawie zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego na umysłowo i przewlekle 

chorych pacjentach szpitala, domu starców i domu opieki w Łodzi oraz szpitala w Warcie, 
jak również powojennej odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za powyższe 
zbrodnie; do śledztwa S 18/02/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat okoliczności egzekucji 5 Polaków, pracowników przedsiębiorstwa „Promotor”, 
która miała miejsce w czerwcu 1942 r. na terenie Łodzi; do śledztwa S 129/04/Zn;

– w sprawie aresztowań mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego przez funkcjonariuszy 
miejscowego PUBP w styczniu 1945 r.; do śledztwa S 3/05/Zk;

– w sprawach: struktury oraz funkcjonowania PUBP w Pabianicach-Łasku w 1948 r. oraz 
aresztowania w listopadzie i grudniu 1948 r. przez funkcjonariuszy powyższego urzędu 
5 osób; do śledztwa S 65/02/Zk; 

– do śledztwa S 6/02/Zn w sprawach: 
1. formacji Selbschutzu i Sonderdienstu działających na terenie Radomska w latach 1942-

1945; 
2. funkcjonowania niemieckiego policyjnego sądu doraźnego dla dystryktu Radom; 
3. okoliczności egzekucji w maju 1944 r. na „Kopcu” w Radomsku 10 Polaków skazanych 

na karę śmierci przez policyjny sąd doraźny;
4. okoliczności egzekucji we wsi Folwarki;

– w sprawie funkcjonowania niemieckich władz wojskowych i administracyjnych na terenie 
Łodzi w grudniu 1939 r.; do śledztwa S 128/04/Zn;

– w sprawie zamordowania w Nowogródku we wrześniu 1939 r. Polaka przez funkcjonariuszy 
NKWD; do śledztwa S 62/05/Zk;



78 79

– w sprawie danych osobowych płk. Günthera Schwartzkopffa (dowódcy 77. Pułku Bom-
bowców Nurkujących) oraz gen. mjr. barona Wolframa von Richthofena (dowódcy specjal-
nego zgrupowania lotniczego); do śledztwa S 127/04/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nej przez partyzantów sowieckich w styczniu 1944 r. na mieszkańcach wsi Koniuchy; do 
śledztwa S 13/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nych przez partyzantów sowieckich w latach 1941-1944 na ludności cywilnej i żołnierzach 
AK na terenie powiatów stołpeckiego i wołożyńskiego, woj. nowogródzkie; do śledztwa 
S 17/01/Zk;

– w sprawach materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat okoliczności 
egzekucji 20 osób w marcu 1944 r. w Piotrkowie Trybunalskim na tzw. Budkach oraz dzia-
łalności na terenie powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego funkcjonariuszy hitle-
rowskich – Lucknera i Muschala; do śledztwa S 3/00/Zn;

– do śledztwa S 2/00/Zn w sprawach:
1. funkcjonowania w okresie okupacji niemieckiej dowództwa komendantury (Ortskom-

mandantur) w Nowogródku;
2. zbrodni popełnionych przez Niemców i kolaborantów białoruskich w drugiej połowie 

1942 r. na cmentarzu w Baranowiczach, w Nowogródku, Lesie Hajki k. Malewa oraz 
Górce Pietralewickiej k. Słonimia;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nych przez okupanta niemieckiego na terenie obozu przesiedleńczego w Konstantynowie 
Łódzkim w latach 1940-1945; do śledztwa S 19/04/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodniczej dzia-
łalności na terenach wschodnich II Rzeczypospolitej Dmytro Nowosada; do śledztwa 
S 48/04/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbombardowania przez Luftwaffe we wrześniu 1939 r. Wielunia; do śledztwa 
S 10/04/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nych w latach 1940-1943 przez żandarmów niemieckich z posterunku w Chorzenicach, 
na terenie gmin: Brudzice i Kruszyna, pow. Radomsko, oraz Mykanów i Woncerzów, 
pow. Częstochowa; do śledztwa S 53/01/Zn; 

– do śledztwa S 44/03/Zn w sprawach:
1. odpowiedzialności karnej poniesionej przez dowódców wojsk niemieckich za zbrodnie 

popełnione na terenie Polski;
2. niemieckich jednostek dokonujących zajęcia we wrześniu 1939 r. miejscowości na tere-

nie gmin: Rozprza, Piotrków Trybunalski oraz Wola Krzysztoporska; 
– do śledztwa S 2/05/Zn w sprawie materiałów archiwalnych dotyczących:

1. okoliczności ataku bombowego we wrześniu 1939 r. na obiekty kolejowe PKP w Kut-
nie;

2. płk. Wolfganga Chamiera Gliszczyńskiego, dowódcy 3. Pułku Bombowego, który 
dokonał bombardowania PKP w Kutnie, oraz jego powojennej odpowiedzialności za 
dokonane zbrodnie; 

– w sprawie danych osób zatrudnionych w Sądzie Specjalnym w Łodzi oraz ich powojennej 
odpowiedzialności karnej; do śledztwa S 49/05/Zn;

– do śledztwa S 25/06/Zk w sprawach: 
1. struktury organizacyjnej UBP w Łodzi; 
2. XIV Komisariatu MO, w którym miała mieć siedzibę jedna z agend UBP na miasto 

Łódź; 
3. artykułów prasowych poświęconych odkryciu grobów osób rozstrzeliwanych w la-

tach 1953-1989 i grzebanych na cmentarzu żołnierzy I wojny światowej w Łodzi przy 
ul. Rzgowskiej;
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4. materiałów dotyczących ujawnienia w latach 1949-1952 zwłok na terenie strzelnicy 
w Brusie;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popeł-
nionej przez funkcjonariuszy niemieckich we wsi Wiskitno w maju 1941 r.; do śledztwa 
S 19/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nych we wrześniu 1939 r. przez żołnierzy Wehrmachtu na ludności cywilnej w miejscowo-
ściach Uniejów oraz Balin; do śledztwa S 42/05/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez okupanta niemieckiego w czerwcu 1941 r. polskiego księdza w miejscowości Dębo-
łęka; do śledztwa S 25/04/Zn;

– w sprawie wysiedleń obywateli polskich przeprowadzonych przez okupanta niemieckiego 
na terenie Łodzi w pierwszych miesiącach okupacji; do śledztwa S 17/06/Zn;

– w sprawie wysiedleń przeprowadzonych przez okupanta niemieckiego na terenie woj. łódz-
kiego w październiku 1942 r.; do śledztwa S 28/06/Zn;

– w sprawie antypartyzanckiej operacji przeprowadzonej przez okupanta niemieckiego pod 
kryptonimem Hermann, obejmującej masowe zbrodnie dokonane na obywatelach polskich 
w rejonie Puszczy Nalibockiej, woj. nowogródzkie; do śledztwa S 76/01/Zn;

– w sprawie zbrodni popełnionych we wrześniu 1939 r. w miejscowościach: Sadówka, Bra-
toszewice, Wola Błędowa i Ciołek, oraz jednostek Wehrmachtu prowadzących działania 
w rejonie powyższych miejscowości; do śledztwa S 12/05/Zn; 

– w sprawie udziału służb pomocniczych SS Ukrainische Wachmannschaften w zbrodniach 
dokonanych na ludności żydowskiej w Sobiborze, Treblince i na Majdanku w latach 1942-
1944; do śledztwa S 14/04/Zn.

7. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Poznaniu

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat represji stoso-
wanych przez funkcjonariuszy PUBP w Świebodzinie w latach 1950-1951; do śledztwa 
S 63/05/Zk; 

– na temat dotychczasowych śledztw OKBZH w Poznaniu oraz OKŚZpNP w Poznaniu 
w sprawach zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy obozów koncentracyjnych w 
Mauthausen, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald, Flossenburg; do śledztwa S 25/05/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat eksterminacji dzie-
ci polskich robotnic przymusowych w Wąsoczu koło Rawicza; do śledztwa S 5/00/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnio-
nej przez okupanta niemieckiego na kilkudziesięciu obywatelach polskich w lasach rzu-
chowskich koło Chełmna w listopadzie 1939 r.; do śledztwa S 17/02/Zn;

– w sprawie organizacji młodzieżowych działających na terenie Wielkopolski w latach 1945-
1956; do śledztwa S 16/00/Zk; 

– w sprawie publikacji naukowych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanej 
w maju 1944 r. na żołnierzach AK przez oddział AL w miejscowości Owczarnia; do śledz-
twa S 25/05/Zk; 

– w sprawie obozu koncentracyjnego Dora oraz powojennych procesów funkcjonariuszy 
pełniących służbę w tymże obozie; do śledztwa S 16/06/Zn;

– do śledztwa S 23/00/Zn w sprawach:
1. struktury aparatu partyjnego w Poznaniu; 
2. osób pełniących w tymże aparacie kierownicze funkcje w okresie wydarzeń czerwco-

wych 1956 r. w Poznaniu;
3. danych osób będących ofiarami wydarzeń czerwcowych 1956 r. w Poznaniu;

– w sprawie danych osób, których nazwiska znajdują się na tzw. Listach Katyńskich; do 
śledztwa S 65/05/Zk;
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– w sprawie funkcjonowania placówki gestapo w Poznaniu w latach 1942-1943; do śledztwa 
S 71/03/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zwierających informacje na temat zbrodni popełnionych 
w obozie pracy dla Żydów w Swarzędzu; do śledztwa S 32/06/Zn;

– w sprawie hitlerowskich obozów pracy funkcjonujących w okresie okupacji na terenie 
Norwegii, w których osadzano polskich jeńców wojennych; do śledztwa S 33/06/Zn;

– w sprawie więzień i obozów hitlerowskich poza granicami Polski, w których w okresie 
II wojny światowej przebywali mieszkańcy miasta i powiatu Międzychów; do śledztwa 
S 100/01/Zn.

8. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Rzeszowie

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popeł-
nionych przez nacjonalistów ukraińskich w powiatach leskim i sanockim; do śledztw 
S 19/02/Zi; S 3/00/Zi; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w pow. Brzozów; do śledztwa S 14/01/Zi;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni po-
pełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w pow. Jarosław; do śledztw S 33/02/Zi, 
S 53/06/Zi;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionych 
przez nacjonalistów ukraińskich w pow. przemyskim; do śledztwa S 2/00/Zi;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
nieustalonej liczby obywateli polskich narodowości ukraińskiej w Gorajcu, pow. Lubaczów; 
do śledztwa S 55/03/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni okupanta 
niemieckiego popełnionych na osobach narodowości żydowskiej oraz cygańskiej na terenie 
getta w Krośnie; do śledztwa S 69/02/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat masowych deportacji 
obywateli polskich z pow. Rawa Ruska, woj. lwowskie; do śledztwa S 44/02/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat masowych 
deportacji obywateli polskich z powiatów Żółkiew oraz Jaworów, woj. lwowskie; do 
śledztwa S 48/02/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat masowych 
deportacji obywateli polskich z powiatów Lesko oraz Sanok; do śledztwa S 9/00/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanej 
przez okupanta niemieckiego w czerwcu 1940 r. na 36 więźniach więzienia w Rzeszowie; 
do śledztwa S 60/05/Zn; 

– w sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Jarosławiu; do śledztwa 
S 19/05/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez UPA w sierpniu 1944 r. w Baligrodzie 41 osób narodowości polskiej; do śledztwa 
S 68/05/Zi;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat stosowania 
niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy PUBP w Przemyślu; do śledztwa 
S 43/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
w lipcu 1944 r. 3 Polaków na terenie miejscowości Dynów-Siódmówka; do śledztwa 
S 13/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych i publikacji naukowych zawierających informacje na 
temat działalności szefa PUBP w Tarnowie; do śledztwa S 70/05/Zk;
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– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje dotyczące zbrodni 
popełnionych przez okupanta niemieckiego na Żydach w Grodzisku Górnym; do śledztw: 
S 16/06/Zn; S 29/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania 
przez okupanta niemieckiego osoby narodowości żydowskiej w miejscowości Kombornia 
w 1944 r.; do śledztwa S 18/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych w okresie okupacji niemieckiej przez żandarmów z Zaklikowa; do śledztwa 
S 22/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informa-
cje na temat okoliczności śmierci 16 mężczyzn, którzy zostali pochowani na międzytorzu 
w Żurawicy; do śledztwa S 39/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
na temat zbrodni popełnionej w listopadzie 1943 r. w Złotnikach k. Mielca przez okupanta 
niemieckiego na więźniach z Rzeszowa; do śledztwa S 3/06/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat osób internowanych 
z pow. krośnieńskiego; do śledztwa S 23/06/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat represji stosowanych 
przez funkcjonariuszy PUBP w Krośnie; do śledztw S 28/01/Zk; S 20/01/Zk;

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje na 
temat pacyfikacji przez okupanta niemieckiego Gumnisk i Dębicy; do śledztw S 42/06/Zn; 
S 55/04/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionej 
przez okupanta niemieckiego w Pilźnie; do śledztwa S 36/06/Zn;

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez okupanta niemieckiego na studentach Instytutu Weterynaryjnego we 
Lwowie; do śledztwa S 54/06/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zniszczenia 
pomnika poświęconego pamięci partyzantów z akcji „Burza” znajdującego się w parku 
toczyńskim; do śledztwa S 31/06/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionej 
w Pawłokomie; do śledztwa S 59/06/Zk; 

– w sprawie publikacji naukowych zawierających informacje na temat zbrodni popełnionej 
w Piskorowicach; do śledztwa S 75/06/Zi; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zabójstwa mającego 
miejsce w miejscowości Maniów; do śledztwa S 71/06/Zi; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat przeprowadzonej 
przez okupanta niemieckiego pacyfikacji wsi Błażowa; do śledztwa S 77/06/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez okupanta niemieckiego w Nisku; do śledztwa S 79/06/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Nisku; do śledztwa S 5/02/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni po-
pełnionych na ludności żydowskiej w miejscowości Czajkowa k. Mielca; do śledztwa 
S 8/04/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanej 
w 1944 r. przez okupanta niemieckiego na dwóch Polakach w więzieniu w Jarosławiu; do 
śledztwa S 1/00/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez okupanta niemieckiego w Chechłach; do śledztwa S 38/06/Zn; 

– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 
popełnionych przez okupanta niemieckiego na ludności żydowskiej w Przemyślu; do 
śledztwa S 76/06/Zn. 
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9. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji w Szczecinie

– do śledztwa S 97/05/Zn w sprawach: 
1. rozstrzelania w listopadzie 1942 r. 350 mieszkańców wsi Kolonia Sitnica, pow. Łuniniec 

przez członków 306. niemieckiego batalionu policyjnego; 
2. likwidacji w sierpniu 1942 r. getta w miejscowości Lachwa, pow. Łuniniec; 
3. zbrodni dokonanej przez okupanta niemieckiego na Żydach w miejscowościach Lenin 

i Mikaszewice; 
– w sprawach: jednostek radzieckich stacjonujących we wrześniu 1939 r.  w Mokranach, 

pow. Kobryń oraz okoliczności zamordowania oficerów Flotylli Pińskiej; do śledztwa 
S 61/05/Zk; 

– do śledztwa S 54/05/Zn w sprawach: 
1. zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego na nauczycielach na terenie 

Wielkopolski; 
2. funkcjonowania obozu koncentracyjnego w Mauthausen; 
3. powojennych procesów załogi KL Mauthausen; 

– do śledztwa S 60/05/Zk w sprawach:
1. obsady kadrowej oraz szlaku bojowego we wrześniu i październiku 1939 r. 84. Pułku 

Strzelców Poleskich i 184 rezerwowego Pułku Piechoty;
2. jednostek radzieckich operujących we wrześniu 1939 r. w rejonie Antopola, pow. Ko-

bryń; 
3. materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zamordowania we 

wrześniu 1939 r. polskich jeńców wojennych przez żołnierzy radzieckich w Antopolu; 
– w sprawie okoliczności aresztowania oraz śmierci gen. Stefana „Grota” Roweckiego; do 

śledztwa S 24/05/Zn; 
– w sprawie struktury i zakresu działalności poszczególnych departamentów MSW na prze-

łomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, ze szczególnym uwzględnieniem struktury 
i zmian zachodzących w Departamencie III odpowiedzialnym za walkę z opozycją; do 
śledztwa S 133/05/Zk; 

– w sprawie weryfikacji dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach pism, radia i TV, 
wydawnictwach prasowych, drukarniach oraz instytucjach kolportażu na terenie Pomorza 
Zachodniego i Ziemi Lubuskiej, przeprowadzonej w okresie stanu wojennego; do śledztwa 
S 131/05/Zk;

– do śledztwa S 169/05/Zn w sprawach:
1. wykazu materiałów archiwalnych dotyczących stosunków polsko-krzyżackich w XII-

XVw., wywiezionych z Polski przez okupanta niemieckiego;
2. danych na temat przedwojennych pracowników AGAD w Warszawie; 
3. biogramu dr Ericha Randta, kierującego w latach 1939-1944 Zarządem i Dyrekcją 

Archiwów Generalnego Gubernatorstwa;
– w sprawie materiałów archiwalnych i publikacji naukowych zawierających informacje na 

temat domniemanego zamordowania dwóch harcerek podczas zlotu młodzieży w Szczecinie 
w kwietniu 1946 r.; do śledztwa S 31/06/Zk; 

– w sprawie okoliczności katastrofy lotniczej nad Gibraltarem w lipcu 1943 r., w której zginął 
gen. Władysław Sikorski; do śledztwa S 152/05/Zk; 

– w sprawie okoliczności pobicia na przełomie kwietnia i maja 1947 r. przez oficerów 
Informacji Wojskowej plutonowego pełniącego służbę w Oficerskiej Szkole Samochodowej 
w Koszalinie; do śledztwa S 123/05/Zk; 

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje na 
temat zbrodni dokonanej przez oddział NSZ na ludności ukraińskiej we wsi Wierzchowiny 
w czerwcu 1945 r.; do śledztwa S 118/05/Zi; 

– w sprawie działalności w okresie okupacji niemieckiej Kajetana Mühlmanna, specjalnego 
pełnomocnika do przejęcia i zabezpieczenia dzieł sztuki i skarbów kultury w GG oraz jego 
współpracowników; do śledztwa S 173/05/Zn; 
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– w sprawie genezy konfliktów polsko-ukraińskich w czasie II wojny światowej; do śledztwa 
S 3/06/Zk; 

– w sprawie zbrodni dokonanej przez okupanta niemieckiego na przełomie 1942 i 1943 r. na 
obywatelu polskim za ukrywanie Żydów – uciekinierów z getta w Kamieniu Koszyrskim; 
do śledztwa S 115/02/Zn; 

– w sprawie przypadków śmierci bądź odniesionych ran przez żołnierzy WOP w Szczecinie; 
do śledztwa S 48/06/Zk; 

– w sprawie okoliczności pacyfikacji wsi Prehoryłe i Smoligów dokonanych w lutym i marcu 
1944 r. przez oddziały SS-Galizien i Wehrmacht; do śledztw S 67/06/Zi; S 68/06/Zi. 

10. Ekspertyzy Oddziałowej Komisji we Wrocławiu

– w sprawie materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających infor-
macje na temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie pow. Zbaraż; do śledztwa 
S 49/05/Zi;

– do śledztwa S 10/04/Zn w sprawach:
1. funkcjonowania w okresie okupacji niemieckiej obozu Polenlager Kietrz;
2. dokumentacji z okresu II wojny światowej zakładu pracy Mechanische Knopfabrik 

w Głuchołazach;
3. niemieckich jednostek wojskowych prowadzących działania wojenne na terenie 

Chrościny Nyskiej, w marcu 1945 r.;
4. procedur dotyczących nadzorowania robotników przymusowych w strefie działań 

wojennych;
– w sprawie funkcjonowania getta w Gorlicach; do śledztwa S 9/03/Zn; 
– w sprawie materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni 

popełnionych przez okupanta niemieckiego w miejscowości Piotrowice, gm. Kostomłoty; 
do śledztwa S 27/06/Zn; 

– w sprawie danych personalnych i działalności zawodowej osób zatrudnionych w latach 
1948-1950 w Sądzie Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz Wojskowej Prokuraturze 
Okręgowej we Wrocławiu; do śledztwa S 54/05/Zk.

11. Opinie i opracowania

– na temat materiałów archiwalnych OKŚZpNP w Gdańsku, zawierających informacje 
o procesach prowadzonych przeciwko zbrodniarzom wojennym oskarżonym i skazanym 
za zbrodnie na osobach narodowości żydowskiej, popełnione na terenie Pomorza w latach 
1939-1945; do sprawy Ko 2/06; 

– na temat historii cmentarzy znajdujących się na terenie Zgorzelca; do sprawy Ko 73/05; 
– na temat materiałów archiwalnych OKŚZpNP w Lublinie zawierających informacje na 

temat dzieci uprowadzonych przez nazistów w ramach programu Lebensborn; dla Bluebirds 
Films z Londynu (firmy produkującej filmy dokumentalne); 

– na temat zbrodni popełnionych w Łodzi na Brusie w okresie okupacji niemieckiej i po 
1945 r.; dla Referatu ds. Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi; do sprawy Ko 56/05; 

– na temat materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat zbrodni dokonanych 
na osobach narodowości żydowskiej w ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem; do sprawy 
Ko 53/05;

– na temat zakresu chronologicznego i terytorialnego oraz charakteru działalności tzw. Bandy 
Babinicza; do sprawy Ko 139/05;

– na temat pacyfikacji w listopadzie 1943 r. miejscowości Chechły , pow. Ropczyce; do 
sprawy Ko 84/05;



84 85

– na temat śledztw byłej OKBZH w Poznaniu dotyczących zbrodni w obozie koncentracyjnym 
Ravensbrück; do sprawy Ko 18/06; 

– na temat materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
dotyczące okoliczności śmierci pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Chojnicach w 1939 r.; 
do sprawy Ko 5/06;

– na temat materiałów archiwalnych oraz publikacji naukowych zawierających informacje 
o losach żołnierza wileńskiej brygady AK Stanisława Bogdanowicza, ps. „Pilot”; do sprawy 
Ko 11/06;

– na temat funkcjonowania getta w Ulanowie; do sprawy Ko 10/06; 
– na temat publikacji naukowych zawierających informacje dotyczące zamachu na Jana 

Pawła II oraz śledztw toczących się w powyższej sprawie; do sprawy Ko 14/03;
– na temat publikacji naukowych zawierających informacje dotyczące egzekucji więźniów 

marszu oświęcimskiego w Młynach k. Rybnika oraz zbrodni popełnionej na Polaku 
przez żołnierza Armii Radzieckiej w marcu 1945 r. w miejscowości Kamień; do sprawy 
Ko 03/06;

– na temat materiałów archiwalnych zawierających informacje dotyczące zabójstw obywateli 
niemieckich mających miejsce w okolicy Frankfurtu nad Odrą w latach 1945-1946; do 
sprawy PP 41/06; 

– na temat represji i przestępstw sądowych mających miejsce na obszarze Pomorza 
Zachodniego w latach 1945-1956; dla TV Szczecin;

– na temat ofiar egzekucji przeprowadzonych na terenie Zakładu Karnego w Szczecinie 
w latach 1951-1953, które zostały pochowane na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie; dla 
Zarządu Oddziału Zachodniego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego; 

– na temat funkcjonowania na terenie Gdańska w okresie okupacji niemieckiej obozu dla 
jeńców wojennych – Stalag XX B/Z Danzig Oliva; do spraw Ko 19/06; Ko 40/06;

– na temat funkcjonowania w okresie okupacji niemieckiej obozu dla podoficerów i szerego-
wych – Stalag XXB Marienburg-Willenberg oraz obozu dla jeńców – Mariender-Littschen; 
do sprawy Ko 31/06; 

– na temat obozów pracy funkcjonujących w 1944 r. na terenie Iławy; dla „Gazety 
Iławskiej”; 

– na temat zamordowania przez żołnierzy niemieckich we wrześniu 1939 r. na terenie koszar 
w Zambrowie polskich jeńców wojennych; do sprawy Ko 268/05; 

– na temat funkcjonowania na terenie Białegostoku w okresie okupacji niemieckiej obozu 
dla jeńców radzieckich Stalag 57, przemianowanego później na Stalag 316; do sprawy 
Ko 27/06; 

– na temat materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat tzw. obławy 
augustowskiej, przeprowadzonej w lipcu 1945 r.; dla MSZ;

– na temat zbrodni dokonanej przez okupanta niemieckiego w 1943 lub 1944 r. na 3 obywa-
telach polskich we wsi Laszki, gm. Zabłudów; do sprawy Ko 23/06; 

– na temat charakteru obozu hitlerowskiego w Pabianicach, przy ul. Warszawskiej; do sprawy 
Ko 9/06; 

– na temat zbrodni popełnionych w 1944 r. przez okupanta niemieckiego na kilkudziesięciu 
Polakach w okolicach miejscowości Inowłodz; do sprawy Ko 10/06; 

– na temat okoliczności zatrzymania i zamordowania przez okupanta niemieckiego 3 człon-
ków Towarzystwa Śpiewaczego „Dzwon Kaszubski”; do sprawy Ko 3/06; 

– na temat decyzji o internowaniach, wydanych w grudniu 1981 r. przez komendantów 
wojewódzkich MO w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu; do sprawy Ko 76/05; 

– na temat powstania, struktury, składu osobowego i działalności PUBP Miechów oraz 
śledztw prowadzonych przez IPN-KŚZpNP w Krakowie przeciwko funkcjonariuszom 
PUBP Miechów; dla Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie;

– na temat lokalizacji mogił żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w trakcie II wojny 
światowej na terenie Polski, oraz ekshumacji tychże mogił przeprowadzonych w latach 
1945-1990; do sprawy Ko 51/06; 
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– na temat zbrodni popełnionych przez okupanta niemieckiego na ludności żydowskiej 
w Pilicy; dla Urzędu Miasta Pilica; 

– na temat początków systemu więziennictwa w PRL; do sprawy Ko 13/06; 
– na temat okoliczności zamordowania w kwietniu 1944 r. przez niemieckiego okupanta, 

Polaka osadzonego w więzieniu Montelupich; do sprawy Ko 25/06;
– na temat danych personalnych oraz okoliczności śmierci pracowników inspektoratu celnego 

w Szymankowie zamordowanych we wrześniu 1939 r.; do sprawy Ko 70/06; 
– na temat okoliczności zamordowania w listopadzie 1939 r. dwóch pracowników Urzędu 

Celnego w Gdyni; dla Izby Celnej w Gdyni; 
– na temat obławy na partyzantów zorganizowanej przez okupanta w sierpniu 1944 r. w miej-

scowości Barłomiono, pow. wejherowski; do sprawy Ko 59/06; 
– na temat wysiedleń przeprowadzonych w latach 1940-1942 przez okupanta niemiec-

kiego na terenach przewidzianych pod rozbudowę KL Auschwitz-Birkenau; do sprawy 
Ko 21/06; 

– na temat masowej egzekucji ludności żydowskiej w miejscowości Przyłęk w 1942 r.; 
do sprawy Ko 44/06; 

– na temat publikacji naukowych zawierających informacje w sprawie aresztowania i śmierci 
w 1944 r. polskich policjantów w Krakowie; do sprawy Ko 47/06;

– na temat publikacji naukowych zwierających informacje dotyczące odnalezienia w 1947 r. 
w Wierzenicy k. Swarzędza ciał 5 osób zabitych strzałem w tył głowy; do sprawy 
Ko 71/06; 

– na temat weryfikacji listy mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego zamordowanych przez 
hitlerowców podczas II wojny światowej; do sprawy Ko 24/06; 

– na temat historii bunkrów mieszczących się w Konewce i Jeleniu koło Tomaszowa 
Mazowieckiego; do sprawy Ko 42/06; 

– na temat okoliczności zamordowania ks. Anastazego Kręckiego dokonanego przez okupanta 
niemieckiego w lasach piaśnickich w listopadzie 1939 r.; do sprawy Ko 78/06; 

– na temat zamordowania w 1943 r. w miejscowości Wysokie Mazowieckie 14 osób narodo-
wości żydowskiej; do sprawy Ko 65/06; 

– na temat zamordowania i miejsca pochówku w Zarzeczanach, gm. Gródek, oficera WP; 
do sprawy Ko 72/06; 

– na temat zbrodni dokonanej w kwietniu 1944 r. przez okupanta niemieckiego na mieszkań-
cach wsi Przerośl; do sprawy Ko 65/06; 

– na temat materiałów archiwalnych Kolegium ds. Wykroczeń dla dzielnicy Kraków 
Śródmieście; do sprawy KO 49/06; 

– na temat charakteru i funkcjonowania w okresie II wojny światowej obozu hitlerowskiego 
w Krakowie Prądniku; do sprawy Ko 42/06; 

– na temat postępowań prowadzonych przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerow-
skich w Poznaniu w sprawie wysiedleń ludności polskiej z Kłodawy i okolic; do sprawy Ko 
86/06; 

– na temat pomocy udzielanej wysiedlanej ludności Zamojszczyzny przez polskich kolejarzy; 
dla kierownictwa Linii Hutniczej Szerokotorowej; 

– na temat okoliczności zatrzymania i represji stosowanych przez funkcjonariuszy UB wo-
bec członka Polskiego Wojska Podziemnego w czerwcu-październiku 1950 r.; do sprawy 
Ko 44/06; 

– do sprawy Ko 50/06 w sprawach:
1. zbrodni popełnionych przez żandarma hitlerowskiego Reinholda Lietscha;
2. zabójstwa 4 obywateli polskich na terenie gminy Zamoście;
3. aresztowania 2 członków miejscowości Zamoście, skierowanych następnie do więzienia 

policyjnego w Łodzi na Radogoszczu; 
– w sprawie rozstrzelania partyzanta w miejscowości Bąkowa Góra; do sprawy Ko 49/06;
– na temat materiałów archiwalnych zawierających informacje dotyczące zamachu na pryma-

sa Wyszyńskiego; do sprawy Ko 62/06; 
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– na temat aresztowań osób narodowości żydowskiej przeprowadzonych przez gestapo 
w Dobromilu; do sprawy Ko 52/06; 

– na temat zamordowania kilku Polaków w październiku 1944 r. w Jastrzębiej Dolnej 
k. Lanckorony; do sprawy Ko 53/06;

– na temat miejsca przechowywania dokumentów z lat 1949-1952 WUBP w Krakowie, 
więzienia w Krakowie oraz więzienia w Nowym Wiśniczu; do sprawy Ko 86/06; 

– na temat materiałów archiwalnych zawierających informacje na temat obozu zagłady 
w Chełmnie nad Nerem; do sprawy Ko 110/06; 

– na temat osób zamordowanych w okresie okupacji niemieckiej, które pochowane są 
na cmentarzu górczyńskim w Poznaniu; do sprawy Ko 103/06; 

– na temat materiałów archiwalnych dotyczących przebiegu stanu wojennego na Dolnym 
Śląsku; do sprawy Ko 108/06; 

– na temat materiałów archiwalnych zawierających informacje dotyczące zbrodni 
popełnionych przez funkcjonariuszy WUBP w Gdańsku; do sprawy Or 147/06; 

– na temat pracy przymusowej Polaków w okolicach Malborka; do sprawy Ko 120/06; 
– na temat represji okupanta niemieckiego wobec polskich policjantów w latach 1941-1944; 

do sprawy Ko 47/06;
– „Eksterminacja ludności narodowości żydowskiej w Ponarach w latach 1941-1944”; dla 

„Holocaust and Genocide Studies” wydawanego przez Muzeum Holocaustu w Waszyngto-
nie i Uniwersytet w Oxfordzie;

– „Sytuacja ludności narodowości żydowskiej na terenie Wileńszczyzny w latach 1941-
1944”; dla „Kwartalnika Historii Żydów” wydawanego przez ŻIH;

– „Losy Romów na terenie Komisariatu Rzeszy Ostland w latach 1941-1944”; dla 
miesięcznika „Dialog-Pheniben” wydawanego przez Stowarzyszenie Romów w Polsce;

– „Mokrany-Mały Katyń”, „Tomaszówka – zapomniany epizod kampanii wrześniowej”; dla 
pisma „Rodowód II – Biuletyn Informacyjny” wydawanego przez Radę Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa oraz Federacje Rodzin Katyńskich; 

– „Patriarchat Moskiewski wobec pielgrzymki Jana Pawła II na Ukrainę (23-27 VI 2001 
roku)”; na potrzeby pracy „Pomarańczowa rewolucja – szansa dla ukraińskiej transformacji 
politycznej” pod. red A.Furiera, Szczecin 2006; 

– „Wyroki Sądu 2 Armii WP na żołnierzach AK wcielonych do ludowego Wojska Polskiego”; 
na potrzeby sesji zorganizowanej przez Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego 
„Grota”;

– „Zachowanie żołnierzy radzieckich podczas agresji na Polskę we wrześniu i październiku 
1939 roku w oczach prokuratorów wojskowych”; dla miesięcznika szczecińskich środowisk 
prawniczych „In gremio”; 

– „Współpraca ziemian w powiatach krakowskim, tarnowskim, miechowskim, nowotarskim 
i nowosądeckim z ZWZ-AK”; dla „Biuletynu Historycznego” wydawanego przez 
Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie.
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ZAŁĄCZNIK NR 4: PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW GKŚZpNP

PRZEGLĄDY ORZECZNICTWA SĄDOWEGO

1. Kulesza J., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach należących do właściwości 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(prawo karne procesowe), część I, Palestra 2006, nr 3 – 4, s. 303 – 306; część II, „Palestra” 
2006, nr 5 – 6, s. 333 – 342.
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Udział w programach badawczych (wybór)

1. „Solidarność 1980–1990. Działalność organizacji opozycyjnych na terenie Śląska” – w pro-
gramie uczestniczą: Monika Kobylańska, Łukasz Wiecha, Elżbieta Zajchowska, Tomasz 
Marszałek (OBUiAD w Katowicach).

2. „Twarze katowickiej bezpieki” – prace nad biogramami funkcjonariuszy SB (16 pracowni-
ków OBUiAD w Katowicach).
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 3.  Album płaszowski – opracowanie z kilkudziesięcioma fotografiami archiwalnymi 
współczesnymi byłego obozu koncentracyjnego w Płaszowie ze szczegółowymi opisami 
(Ryszard Kotarba z OBUiAD w Krakowie).

 4.  Współpraca w wydaniu publikacji na temat KL Auschwitz na podstawie umowy Oddziału 
IPN w Krakowie z Oficyną Wydawniczą „Kwadrat” (Ryszard Kotarba z OBUiAD w Kra-
kowie).

 5.  Udział w opracowaniu zespołowym Studium historyczno-konserwatorskie terenu b. obo-
zu koncentracyjnego Płaszów, przygotowywanym na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa 
w ramach współpracy z Oddziałem IPN w Krakowie (Ryszard Kotarba z OBUiAD 
w Krakowie).

 6.  Program badawczy BEP dotyczący inwigilacji  kurii biskupich w latach 1945–1989 (M. 
Sobieraj z OBUiAD w Lublinie).

 7.  „Osobowy wykaz ofiar konfliktu polsko-ukraińskiego 1939–1948” (Leon Popek 
z OBUiAD w Lublinie).

 8.  Słownik biograficzny Konspiracja i opór społeczny 1944–1956 (projekt BEP – Jerzy 
Bednarek z OBUiAD w Łodzi).

 9.  „Aparat bezpieczeństwa w walce z podziemiem politycznym i zbrojnym 1944–1956” 
– Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (projekt BEP – Jerzy 
Bednarek z OBUiAD w Łodzi).

10.  „Polacy i Ukraińcy 1939–1945” (projekt BEP – Marcin Majewski z BUiAD w Warsza-
wie).
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ZAŁĄCZNIK NR 6: PUBLIKACJE BEP I OBEP 

1. Periodyki wydawane przez BEP

„Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”

Miesięcznik popularnonaukowy poświęcony dziejom Polski lat 1939–1989. Zamieszcza 
rozmowy z badaczami, świadkami wydarzeń, artykuły pracowników IPN i innych historyków, 
archiwalia (dokumenty i zdjęcia), wspomnienia. Informuje o organizowanych przez Instytut 
konferencjach, uroczystościach i wystawach, głównych przedsięwzięciach badawczych i edu-
kacyjnych, ważniejszych publikacjach. Od lipca 2006 r. na dodawanych do „Biuletynu” płytach 
DVD prezentujemy filmy historyczne i dokumentalne. W roku objętym sprawozdaniem ukaza-
ło się osiem numerów „Biuletynu”. Jego nakład wzrósł z 3400–4000 do 15 000 egzemplarzy. 
Od numeru 10 na podstawie umowy z MEN większość nakładu trafia do gimnazjów i liceów 
jako pomoc dla nauczycieli (historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy religii), 
a także do wybranych instytucji (zwłaszcza związanych ze szkoleniem nauczycieli). „Biuletyn” 
jest również wysyłany do mediów, bibliotek i osób indywidualnych w kraju i za granicą. Po 
trzech miesiącach od chwili wydania każdy numer „Biuletynu” dostępny jest w formie elektro-
nicznej na stronie internetowej Instytutu.

Numery „Biuletynu” mają zazwyczaj temat główny. W okresie sprawozdawczym takimi 
tematami były:
l   Ślad pozostaje w aktach – o zawartości archiwów IPN, niszczeniu akt przez aparat 

bezpieczeństwa i możliwości ich odtworzenia (nr 1–2, 2006 r.).
l   Spod czerwonej gwiazdy – o podziemiu komunistycznym (nr 3–4, 2006 r.).
l   Polska polityka historyczna oraz 40-lecie Milenium (nr 5, 2006 r.).
l   Dwa Czerwce (’56 i ’76) oraz wizyta Benedykta XVI w Polsce (nr 6, 2006 r.).
l   PRL w filmie (nr 7, 2006 r.; dodatek: płyta DVD ze spektaklem R. Bugajskiego, Śmierć 

rotmistrza Pileckiego).
l   Kolebka „Solidarności” – o losach Pomorza w latach 1939–1989; w numerze tym redakcja 

odniosła się też do wystawy E. Steinbach (nr 8–9, 2006 r.).
l   Październik ’56 w Polsce i na Węgrzech (nr 10, 2006 r.; dodatek: płyta DVD z filmem 

dokumentalnym R. Wieczyńskiego, Zwycięzcy nie umierają. Opowieść o Księdzu Jerzym).
l   Grudzień ’70–grudzień ’81 (nr 11–12, 2006 r.; dodatek: płyta DVD z filmem dokumentalnym 

J. Marszalca, Pamiętajcie Grudzień...).

„Pamięć i Sprawiedliwość”

Periodyk „Pamięć i Sprawiedliwość” jest półrocznikiem naukowym. Zamieszczane są 
w nim rozprawy naukowe, dyskusje redakcyjne, opracowane dokumenty archiwalne, recenzje.

W okresie sprawozdawczym ukazały się dwa kolejne numery „Pamięci i Sprawiedliwości”: 
1(9)/2006 i 2(10)/2006. Numer dziewiąty poświęcony został blokowi wschodniemu oraz 
miejscu, jakie zajmowała w nim „Polska Ludowa”. Tematem głównym numeru dziesiątego 
były dzieje PRL w latach 1956–1976. 

W wrześniu 2006 r. odbyło się spotkanie Rady Programowej pisma. Członkowie tego ciała 
uznali periodyk za jedno z najlepszych pism poświęconych historii najnowszej ukazujących się 
w Polsce.

„Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 

Ukazały się dwa numery: nr 1 (3)/2006 i nr 2 (4)/2006. Głównym celem periodyku jest 
pogłębienie, skoordynowanie oraz upowszechnienie prac badawczych dotyczących aparatu 
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represji w PRL. Zamieszczane są w nim materiały dotyczące następujących instytucji 
aparatu represji: Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
wojskowych i granicznych służb specjalnych, służb więziennych, Milicji Obywatelskiej, 
sądownictwa i prokuratury oraz jednostek paramilitarnych. 

Pismo składa się z kilku działów obejmujących: metodologię, struktury, dokumenty, 
wspomnienia funkcjonariuszy (w cyklu pod nazwą „W oczach własnych”), biogramy, recenzje 
i materiały bibliograficzne. 

2. Publikacje książkowe

W serii „Dokumenty” ukazały się:
1. Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 1, 

red. Ł. Kamiński, Warszawa 2006, s. 486 (t. 16 serii).
2. Katowice we Wrześniu ’39, wstęp, wybór i oprac. G. Bębnik, Katowice 2006, s. 291 (t. 15 

serii).

W serii „Relacje i wspomnienia” ukazały się:
1. Lipski J. J., KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp 

A. Friszke, przypisy G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006, s. 645 (t. 10 serii).
2. Lwowskie pod okupacją sowiecką (1939–1941), wstęp i red. T. Bereza, wybór i oprac. 

T. Bereza, J. Flisak, J. Grechuta, K. Karczmarski, M. Krzysztofiński, A. Świeży SDB, R. 
Ziobroń, Rzeszów 2006, s. 389 (t. 9 serii). 

W serii „Konferencje” ukazały się:
1. Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa, 2006, 

s. 158 (t. 29 serii). 

W serii „Monografie” ukazały się:
 1.  Łódź w latach 1956–1957, red. J. Wróbel, L. Próchniak, Łódź 2006, s. 416 (t. 31 serii).
 2.  Ptasińska-Wójcik M., Z dziejów Biblioteki „Kultury” 1946–1966, , Warszawa 2006, s. 380  

(t. 30 serii). 
 3.  Kura A., Aparat bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości wobec kolektywizacji wsi 

polskiej 1948–1956, Warszawa 2006, s. 308 (t. 28 serii).
 4.  Waligóra G., Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006, 

s. 355 (seria „Monografie”, t. 29).
 5.  Persak K., Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006, s. 404 (t. 27 serii).
 6.  Wokół pogromu kieleckiego, red. Ł. Kamiński, J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 528 

(t. 26 serii).
 7.  Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006, s. 451 

(t. 25 serii). 
 8.  Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, 

Warszawa 2006, s. 1022 (t. 24 serii) .
 9.  Suleja W., Dolnośląski Marzec ’68. Anatomia protestu, Warszawa 2006, s. 381 (t. 23 serii). 
10.  Eislen J.,  Polski rok 1968, Warszawa 2006, s. 809 (t. 22 serii). 
11.  Semków P., Informacja Marynarki Wojennej w latach 1945–1957, Warszawa 2006, s. 327 

(t. 21 serii). 
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W serii „Studia i materiały” ukazały się:
1. Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie 1944–1956, Rzeszów 2006, s. 174 

(t. 8 serii).

W serii „Albumy” ukazały się:
1. Milenium czy Tysiąclecie, red. B. Noszczak, Warszawa 2006., s. 360.
2. Czerwiec 1976. Radom, Ursus, Płock, oprac. P. Sasanka, S. Stępień, wstęp J. Eisler, 

Warszawa 2006, s. 162.

W serii „Materiały pomocnicze IPN” ukazały się:
1. Zbrodnie przeszłości. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, red. P. Piątek, Warszawa 

2006, s. 138. (t. 9 serii).
2. Marzec 1968 w Wielkopolsce, red. S. Jankowiak, J. Miłosz, Poznań 2006, s. 146 (t. 8 serii).

Poza seriami ukazały się:
1. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II: 1956–1975, red. Paweł 

Piotrowski, Warszawa 2006, s. 208.
2. Reflections on the Kielce Pogrom, Ł. Kamiński and J. Żaryn, Warszawa 2006, s. 151.

Publikacje oddziałów IPN
 1.  14 dni pod ziemią. KWK „Piast” w Bieruniu. 14–28 grudnia 1981 roku, oprac. J. Neja, 

A. Sznajder, wyd. IPN Oddział w Katowicach, Kompania Węglowa S.A., Kopalnia Węgla 
Kamiennego „Piast”, Katowice 2006.

 2.  Idą pancry na Wujek, oprac. A. Dziuba, A. Dziurok, T. Semik-Orzech, A. Sznajder, wyd. 
IPN Oddział w Katowicach, OW Volumen, Katowice 2006.

 3.  Jesteście naszą wielką szansą. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, wyd. IPN 
Oddział w Warszawie, Warszawa 2006.

 4.  Klementowski R., Urząd Bezpieczeństwa w powiecie Lwówek Śląski (1945–1956), wyd. 
IPN, Wrocław 2006. 

 5.  Korkuć M., Szarek J., Zakopiańska „Solidarność” 1980–1989, wyd. IPN Oddział w Kra-
kowie, Urząd Miasta Zakopane, Kraków 2006.

 6.   Między Sierpniem a Grudniem. „Solidarność” w Krakowie i Małopolsce w latach 1980–
1981, red. T. Gąsowski przy współpracy B. Klich– Kluczewskiej i J. Mierzwy, wyd. IPN 
Oddział w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zarząd Regionu 
NSZZ „Solidarność” Małopolska, Kraków 2006. 

 7.  Pawłowicz J., Płockie Milenium. Uroczystości milenijne w diecezji płockiej w tajnych 
dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wyd. IPN Oddział w Warszawie, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2006.

 8.  Pod znakiem sierpa i młota. Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL, t. 2, red. F. Musiał, 
J. Szarek, wyd. IPN Oddział w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006. 

 9.  Polska konfidencka. Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL, t. 1, red. F. Musiał, 
J. Szarek, wyd. IPN Oddział w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006. 

10.  Powiat przemyski w latach 1944–1956, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, wyd. IPN 
Oddział w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu, Rzeszów 
2006. 

11.  Precz z komuną. Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL, t. 3, red. F. Musiał, J. Szarek, 
wyd. IPN Oddział w Krakowie, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2006.  
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12.  Rozstrzelana nadzieja. Poznański Czerwiec 1956, wyd. IPN Oddział w Poznaniu, Oficyna 
Wydawnicza Wielkopolski, Poznań 2006.  

13.  Sychowicz K., ks. Szot A., Białostockie Millennium, wyd. IPN Oddział w Białymstoku, 
Archiwum Archidiecezjalne w Białymstoku, Białystok 2006. 

14.   Szubarczyk P., Danuta Siedzikówna „Inka” (*3 IX 1928 †28 VIII 1946), wyd. IPN Oddział 
w Gdańsku, Gdańsk 2006. 

15.  Szwagrzyk K, Jaroszów. Ośrodek Pracy Więźniów. Więzienie (1950–1965), wyd. IPN 
Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2006. 

16.   Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, oprac. W. Frazik, F. Musiał, 
M. Szpytma, wyd. IPN Oddział w Krakowie, Wydawnictwo DEKA, Kraków 2006. 

17.  Twarze wrocławskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa 
i Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Informator personalny, red. T. Balbus, P. Piotrow-
ski, K. Szwagrzyk, wyd. IPN Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2006.

18.  W kręgu „teczek”. Z badań nad zasobem i funkcjami archiwum Instytutu Pamięci 
Narodowej, red. J. Bednarek, P. Perzyna, wyd. IPN Oddział w Łodzi, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2006.

19.  Wielkopolska „Solidarność” w materiałach aparatu represji (1980–1989), red. W. Hand-
ke, wyd. IPN Oddział w Poznaniu, Poznań 2006. 

20.  Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie, oprac. T. Danilecki, M. Kie-
tliński, wyd. IPN Oddział w Białymstoku, Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidar-
ność”, Białystok 2006.

21.  Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, wyd. 
IPN Oddział w Krakowie, Societas Vistulana, Kraków 2006.

22.  „Ze strachem pod rękę i śmiercią u boku…” Wielkopolanki w konspiracji 1939–1945, 
oprac. A. Łuczak, A. Pietrowicz przy współpracy M. Krzyżańskiej i J. Kołodziejskiego, 
wyd. IPN Oddział w Poznaniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Wielkopolska, 
Poznań 2006.
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ZAŁĄCZNIK NR 7: PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BEP i OBEP

OPRACOWANIA NAUKOWE

 1.  Balbus T., Franciszek Niepokólczycki w raportach konfidentów SB (1957-1974), „Aparat 
Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2005, t. 3. 

 2.  Balbus T., Miejski Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Geneza, kadry, 
działalność, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2006, t. 4. 

 3.  Balbus T., Szwagrzyk K., Represje polityczne na Dolnym Śląsku 1945-1946 [w:] Dolny 
Śląsk 1945 – Dolny Śląsk 2005, red. B. Cybulski, Wrocław 2006. 

 4.  Banaś K., Hałagida I., Bojczuk Paraksewia [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

 5.  Banaś K., Hałagida I., Bożemska Maria [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989,  red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

 6.  Banaś K., Hałagida I., Delawska Melania [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

 7.  Banaś K., Hałagida I., Dumak Nadzieja [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

 8.  Banaś K., Hałagida I., Hałamaj Anna [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

 9.  Banaś K., Hałagida I., Kaczor Aleksandra [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

10.  Banaś K., Hałagida I., Kwiatkowska Kornelia [w:] Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

11.  Banaś K., Hałagida I., Majewska Maria [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989  red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

12.  Banaś K., Hałagida I., Niedzielka Stefania [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

13.  Banaś K., Hałagida I., Ostiuk Maria [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

14.  Banaś K., Hałagida I., Podboroczyńska Anna [w:] Leksykon duchowieństwa 
represjonowanego w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

15.  Banaś K., Hałagida I., Prociw Maria [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

16.  Banaś K., Hałagida I., Rudko Tekla [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

17.  Banaś K., Hałagida I., Seniuta Anastazja [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

18.  Banaś K., Hałagida I., Sladek Maria [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

19.  Banaś K., Hałagida I., Szeremeta Zofia [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989  red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

20. Banaś K., Hałagida I., Wasyłyńczuk Paulina [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

21.  Banaś K., Milenijne pielgrzymowanie do piekarskiego sanktuarium 22 maja 1966 roku 
[w:] Caritas w „globalnej wiosce”, Katowice – Piekary Śląskie 2006. 

22.  Banaś K., Sosna Benedykt [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 
w latach 1945-1989,  red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

23.  Berendt G., Emigracja ludności żydowskiej z Polski w latach 1945-1967 [w:] Polska 1944/
45-1989. Studia i materiały, t. 7, Warszawa 2006. 

24.  Berendt G., Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Gdańsk 2006. 
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25.  Berendt G., Żydzi gdańscy na przestrzeni wieków [w:] Kultura Żydów galicyjskich, 
Stalowa Wola 2006. 

26.  Berendt G., Żydzi w Polsce wobec dążeń do utworzenia państwa Izrael (1935-1948) [w:] 
Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005, red. 
M. Nurek, Gdańsk 2006. 

27.  Bereza T., Jarosławski Obwód ZWZ-AK w latach 1939–1945. Zarys problematyk, 
„Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia”, 2006, t. XVI. 

28.  Bereza T., W walce z dwoma wrogami. Oddziały Wojska Polskiego na Płaskowyżu 
Tarnogrodzkim (po 26 września 1939 r.) [w:] Ostatnie walki Wojny Obronnej 1939 roku na 
Południowej Lubelszczyźnie,  red. A. Kołodziejczyk, Warszawa 2006. 

29.  Bębnik G., Bohaterowie obrony Katowic w 1939 roku w historii i pamięci mieszkańców 
Górnego Śląska [w:] Historia – Pamięć – Tożsamość. Postaci upamiętniane przez 
współczesnych mieszkańców różnych części Europy, red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki, 
Poznań 2006. 

30.  Bębnik G., Jak Ślązacy zdobywali Czarny Ląd, „Borussia” 2006, nr 37. 
31.  Bębnik G., Marsz na Katowice, „Śląsk” 2006, nr 9. 
32.  Bębnik G., W cieniu regionalnej przeszłości – narodowościowe perypetie śląskiej 

piłki nożnej w pierwszych latach «demokracji ludowej» [w:] Górnoślązacy w polskiej 
i niemieckiej piłkarskiej reprezentacji narodowej – wczoraj i dziś. Sport i polityka na 
Górnym Śląsku w XX wieku, Gliwice 2006. 

33.  Białecki K., Chrześcijańskie Kościoły mniejszościowe wobec orędzia biskupów polskich 
do biskupów niemieckich, obchodów Milenium Chrztu Polski i Tysiąclecia Państwa 
Polskiego [w:] Milenium kontra Tysiąclecie, red. K. Białecki, S. Jankowiak, J. Miłosz, 
Poznań 2006. 

34.  Bogaczewicz S. A., Sytuacja Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku 1945-1947 [w:] 
„Dolny Śląsk 1945 – Dolny Śląsk 2005”, red. B. Cybulski, Wrocław 2006. 

35.  Bogaczewicz S.A., Deptuch Tadeusz [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, red. J. Myszor, t. 3, 
Warszawa 2006. 

36.  Bogaczewicz S.A., Dybiec Jan [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL 
w latach 1945-1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 
2006. 

37.  Bogaczewicz S.A., Pyclik Bernard [w:] Encyklopedia „Białych Plam”, t. XX. S.172 
Suplement: Mediawalizm – Żychoń Jan Henryk, Radom 2006. 

38.  Brzechczyn K., Dynamika demokratyzacji. Próba konceptualizacji rozwoju politycznego 
w republikach postradzieckich [w:] Demokracja. Między teorią a empirią, ideałem a prak-
tyką red. K. Brzechczyn, J. Silski, Poznań, WSNHiD. 

39.  Brzechczyn K., Kilka uwag o rozwoju politycznym społeczeństwa białoruskiego, „Przegląd 
Bydgoski” 2006, t. 17. 

40.  Brzechczyn K., Leszek Nowak [w:] Słownik filozofów polskich red. B. Andrzejewski,
R. Kozłowski,  Poznań 2006. 

41.  Brzechczyn K., Wolność, Solidarność, Niepodległość – myśl polityczna organizacji 
Solidarność Walcząca [w:] Idea solidarności w kontekstach filozoficzno-historycznych, 
red. D. Dobrzański, A. Wawrzynowicz, Poznań 2006. 

42.  Ceranka P., 16 punktów Klubu Petöfiego, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, 
nr 10. 

43.  Ceranka P., Historia pewnego artykułu, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2(10). 
44.  Ceranka P., Spałek R., Stępień S., Obsada kierowniczych stanowisk w aparacie 

bezpieczeństwa w latach 1956-1975 w Warszawie i woj. warszawskim [w:] Aparat 
bezpieczeństwa w Polsce, kadra kierownicza, t. II: 1956-1975, Warszawa 2006. 

45.  Ceranka P., Zamknięcie Klubu Krzywego Koła, „Zeszyty Historyczne” 2006, nr 158.  
46.  Chincinski T., „Noteć” przeciw rolniczej „Solidarności”, „Biuletyn Instytutu Pamięci 

Narodowej” 2006, nr 3-4. 
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47.  Chincinski T., Ekstrema w obozie, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, 
nr 11-12. 

48.  Chincinski T., Kryzys bydgoski. Operacja o kryptonimie „Sesja” [w:] Nad Bałtykiem. 
W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX XX 
wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, 
Zbiór studiów pod red. Z. Karpusa, J. Kłaczkowa, M. Wołosa, Toruń 2005. 

49.  Chincinski T., Niemiecka dywersja w Polsce w 1939 r. w świetle dokumentów policyjnych 
i wojskowych II Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych III Rzeszy, część 2 (sierpień-
wrzesień 1939 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 1. 

50.  Chincinski T., Stanisław Kuczyński (1932-1995), tajny współpracownik Służby 
Bezpieczeństwa w środowisku bydgoskiej „Solidarności”, „Aparat Represji w Polsce 
Ludowej 1944-1989” 2006, nr 2(4). 

51.  Chincinski T., W cieniu bydgoskiego marca ’81. Studia i szkice z dziejów NSZZ „Solidar-
ność” w Bydgoszczy, „Zeszyty Historyczne Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ «Solidar-
ność» i Muzeum Wolności i „Solidarności” w Bydgoszczy”, Bydgoszcz 2006, z. 1 (1).  

52.  Chmielowiec P., Niemczycki Ludwik [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego 
w PRL w latach 1945-1989, red. J. Myszor, t. 3, Warszawa 2006. 

53.  Chmielowiec P., Stan badań nad stosunkami Państwo-Kościół w województwie rzeszowskim 
w latach 1944-1989 [w:] Męczennicy i świadkowie wiary. Represje komunistyczne wobec 
duchowieństwa na Rzeszowszczyźnie, red. ks. S. Nabywaniec, Rzeszów 2006. 

54.  Chmielowiec P., Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa 
w Łańcucie w latach 1944 – 1956, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2006, 
nr 1(3). 

55.  Chmielowiec P., Urząd Bezpieczeństwa w Łańcucie 1944 – 1956, Rzeszów 2006. 
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w PRL – kontekst środkowoeuropejski” – w 30. rocznicę utworzenia Komitetu Obrony 
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38.  10 kwietnia 2006 r., Konferencja naukowa „Represje i opór przeciw rządom 
komunistycznym w powiecie Sokołów Podlaski po 1944 r.” (we współpracy z ŚZŻAK 
i władzami samorządowymi Sokołowa Podlaskiego i powiatu sokołowskiego) – OBEP 
Warszawa.
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ZAŁĄCZNIK NR 10:  WYSTAWY OBUiAD 

1. „Historia i »teczki«. Z Archiwum IPN w Łodzi” – wystawa przygotowana przez OBUiAD 
w Łodzi i prezentowana w 2006 r. m.in. w Rejonowej Bibliotece Publicznej Łódź-Górna 
nr 1 w Łodzi i Klubie Garnizonowym w Sieradzu.

2. „Salezjańska Szkoła Organistowska w Przemyślu i jej likwidacja w 1963 r.” – wystawa 
przygotowana w 2006 r. przez OBUiAD w Rzeszowie.

3. „Walka UB z opozycją polityczną” – wystawa przygotowana przez OBUiAD w Białymstoku 
i prezentowana w 2006 r. m.in. w Zespole Szkół Metalowo-Drzewnych w Białymstoku, 
Gimnazjum w Nowym Dworze, Bibliotece Miejskiej w Sokółce, Archiwum Państwowym 
w Ełku, Archiwum Państwowym w Suwałkach, Nadleśnictwie w Olecku.

4. „Wbrew władzy ludowej. Czekając na akcję (1944–1954)” – wystawa przygotowana 
przez OBUiAD w Białymstoku i prezentowana w 2006 r. m.in. w Zespole Szkół Leśnych 
w Białowieży, Archiwum Państwowym w Ełku, Urzędzie Miejskim w Grajewie, Archiwum 
Państwowym w Suwałkach, Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku, Gimnazjum 
w Nowym Dworze, Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej, Gminnym 
Ośrodku Kultury w Suchowoli.

5. „Z akt radomskiej bezpieki” – wystawa przygotowana w 2006 r. przez Delegaturę IPN 
w Radomiu.
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ZAŁĄCZNIK NR 11: WYSTAWY BEP I OBEP 

 1.  „25 Lat NSZZ FMO” – OBEP w Białymstoku – Białystok.
 2.  „Aparat bezpieczeństwa w Brzegu w latach 1945 –1966” – OBEP we Wrocławiu 

– Brzeg.
 3.  „Błogosławiony ksiądz Władysław Findysz – kapłan i męczennik” – OBEP we współpracy 

z OBUiAD w Rzeszowie – Brzozów, Krosno, Dukla, Krościenko Niżne, Ropczyce. 
 4.  „Budapeszt ’56” – OBEP w Krakowie – Kraków. 
 5.  „Bydgoski Listopad 1956” – OBEP w Gdańsku – Bydgoszcz.
 6.  „Chleba i wolności. Kraków niezłomny w czasach PRL” – OBEP w Krakowie – Kraków, 

Nowa Huta; druga wersja: „Chleba i wolności. Niezłomni w czasach PRL” –Warszawa, 
Płock. 

 7.  „Czerwiec 1976. Radom, Ursus, Płock” – OBEP w Warszawie – Warszawa, Radom, 
Płock.

 8.  „Darłowo 1945–1990. Opowieść niezwykła” – OBEP w Szczecinie – Darłowo.
 9.  „Germanizacja dzieci polskich w okresie okupacji hitlerowskiej” – OBEP w Łodzi – Łódź, 

Bełchatów, Radomsko, Złoczew.
10.  „Miecz rewolucji. Twarze bydgoskiej bezpieki” – OBEP w Gdańsku – Bydgoszcz. 
11.  „Miejsca represji i kaźni na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny w latach 1939–1956” 

– OBEP we Wrocławiu – Lubin, Wałbrzych, Jedlina Zdrój, Twardogóra.
12.  „Milenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej 

w Lubaczowie” – OBEP w Rzeszowie – Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Lubaczów, 
Przemyśl.

13.  „Millenium kontra Tysiąclecie. Obchody Milenium Chrztu Polski”– OBEP w Poznaniu 
– Gniezno, Piekary Śląskie, Częstochowa, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski,  
Szczecin, Katowice, Warszawa, Leszno, Bielsko Biała.

14.  „Obchody Milenium Chrztu Polski 1966 r. – kraj i region” – OBEP w Białymstoku 
– Białystok, Drohiczyn, Łomża, Sejny, Augustów, Suchowola, Krypno.

15.  „Obchody Milenium Chrztu Polski w Diecezji Gorzowskiej 1965–1966” – OBEP 
w Szczecinie – Szczecin, Goleniów.

16.  „Ofiary stanu wojennego” – BEP Centrala – Warszawa.
17.  „»Przeciwko kilku myślom… co nie nowe«. Procesy krajowców za kontakty z paryską 

»Kulturą«” – BEP Centrala i OBEP w Gdańsku– Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Lublin.
18.  „Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981–1983/1989” – OBEP 

w Białymstoku – Białystok.
19.  „Stan wojenny na Dolnym Śląsku” – OBEP we Wrocławiu – Wrocław.
20.  „Stan wojenny spojrzenie po latach”– OBEP w Szczecinie – Goleniów, Białogard, 

Szczecin, Sianów.
21.  „Stan wojenny w Polsce” – OBEP w Białymstoku – Olsztyn.
22.  „Stan wojenny w SB-eckiej fotografii” – OBEP w Krakowie –Kraków.
23.  „Strajki ustrzycko-rzeszowskie 1980–1981” – OBEP w Rzeszowie – Rzeszów, Warszawa, 

Częstochowa, Katowice.
24.  „Studenci Łodzi ’81” – OBEP w Łodzi – Łódź, Warszawa.
25.  „Twarze krakowskiej bezpieki” – OBEP w Krakowie – Kraków.
26.  „Twarze wrocławskiej bezpieki” – OBEP we Wrocławiu –Wrocław, Wałbrzych.
27.  „W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na Pomorzu Zachodnim w latach 

1945–1950” – OBEP w Szczecinie – Szczecin, Stargard Szczeciński.
28.  „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii” – OBEP w Poznaniu – polska, 

francuska i słowacka wersja językowa – Warszawa, Bratysława (Słowacja), Częstochowa, 
Gniezno, Nowy Jork (USA), Paryż (Francja).

29.  „Wydawnictwa i propaganda Polskiego Państwa Podziemnego. Z materiałów Marka Ney-
Krwawicza” – OBEP w Gdańsku – Gdańsk.

30.  „Z Archiwum X Departamentu” – OBEP w Warszawie – Warszawa, Elbląg. 
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31.  „Zagłada polskich elit. Akcja AB – Katyń” – BEP Centrala – Warszawa, Lublin, Chełm, 
Zamość.

32.  „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944–1956” 
– OBEP w Lublinie – Lublin.

33.  „Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1956” – OBEP w Krakowie – Kraków, Kętrzyn, 
Pisz.

34.  „»W imieniu Rzeczypospolitej…« Skazani na karę śmierci w woj. białostockim w latach 
1944–1956” – OBEP w Białymstoku – Białystok, Brańsk.

WYSTAWY ZORGANIZOWANE W LATACH POPRZEDNICH 
I NADAL EKSPONOWANE

 1.  „»A mury runą…«. Polska droga do wolności i demokracji 1956–1989” – OBEP 
w Poznaniu (2004) –Kościan.

 2.  „»Aktion Reinhardt«. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie” – OBEP 
w Lublinie (2002) – Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Janów Lubelski, Otwock.

 3.  „Aparat represji na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956” – OBEP w Rzeszowie (2003) 
– Markowa.

 4.  „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół, władza i opór społeczny” – OBEP w Rzeszowie 
(2002) – Dynów, Jasło, Stalowa Wola, Stany (gm. Bojanów), Rzeszów, Sokołów 
Małopolski.

 5.  „Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski 1876–1955” – OBEP w Białymstoku (2005) –Sejny, 
Kołaki Kościelne, Hodyszewo, Ciechanowiec, Czyżew, Grajewo, Czarna Białostocka, 
Sokółka, Soleczniki, Wilno (Litwa).

 6.  „Breslau – 1945 – Wrocław” – OBEP we Wrocławiu (2002) – Wrocław.
 7.  „»Burza«. Armia Krajowa w 1944 r.” – OBEP w Krakowie (2004) – Kraków.
 8.  „»Człowiek człowiekowi...«. Obozy na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny w czasie II 

wojny światowej” – OBEP we Wrocławiu (2004) – Wrocław, Rogoźnica, Łambinowice-
Opole, Żagań.

 9.  „Dekret o reformie rolnej po 60-ciu latach. Dokumenty i świadectwa z czasu wygnania” 
– OBEP w Poznaniu (2004) – Drozdów, Warszawa, Kalisz, Szreniawa. 

10.  „Deportacje Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.” – OBEP w Katowicach (2003) – Rybnik, 
Sosnowiec.

11.  „Dni Powstania – Warszawa 1944” – OBEP w Warszawie (2004) – Grodno (Białoruś), 
Chełmno, Nakło.

12.  „Grudzień ’70. Gdańsk – Gdynia” – OBEP w Gdańsku (2000) – Gorzów Wielkopolski, 
Nowogard Szczeciński, Choszczno.

13.  „Grudzień ’70. Szczecin. Fotografie, dokumenty, komentarze” – OBEP w Poznaniu (2001) 
– Trzebiatów, Gorzów, Dziwnów, Szczecin.

14.  „Jarocin w obiektywie bezpieki” – OBEP w Łodzi (2005) – Dęblin, Świdnik, Legnica, 
Radomsko, Warszawa, Węgorzewo, Kętrzyn, Ostrzeszów, Olsztyn, Lublin, Kalisz, 
Zduńska Wola.

15.  „Kopalnia »Wujek« – 16 grudnia 1981 r.” – OBEP w Poznaniu (2004 r.) – Poznań.
16.  „»Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat…«. Pomoc ludności żydowskiej w czasie 

okupacji niemieckiej na Podlasiu” – OBEP w Białymstoku (2003) – Suwałki, Różany 
Stok, Perlejewo, Suchowola, Olecko, Kowale Oleckie. 

17.  „Kwiatek dla Ewy – kobieta w rzeczywistości PRL” – OBEP w Łodzi (2004) – 
Radomsko.

18.  „Lipcowe Święto” – OBEP w Lublinie (2004) – Hrubieszów, Janów Lubelski. 
19.  „Ludzie UB” – OBEP we Wrocławiu (2005) – Wałbrzych, Góra Św. Anny. 
20.  „Marzec ‘68” – OBEP w Warszawie (2003) –Warszawa, Paryż (Francja), Ryga (Łotwa).
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21.  „Mowa murów – Sierpień ’80” – OBEP w Gdańsku (2005) – Gdynia.
22.  „Nieobecni. W 60. rocznicę likwidacji łódzkiego getta”– OBEP w Łodzi (2004) –Łódź.
23.  „Obraz wroga w propagandzie PRL” – OBEP w Łodzi (2003) – Stargard Szczeciński, 

Gorzów Wielkopolski, Lublin, Szczecin, Leszno, Pleszew.
24.  „Ocaleni z »nieludzkiej ziemi«. Losy uchodźstwa polskiego z ZSRS w latach 1942–1950” 

– OBEP w Łodzi (2005) – Gdańsk, Chicago (USA), Bridgeport (USA).
25.  „Okręg Łódź AK »Barka«” – OBEP w Łodzi (2002) – Łódź, Sieradz, Zduńska Wola.
26.  „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu 1939–1941” – OBEP w Rzeszowie (2003) 

– Pabianice, Jarosław.
27.  „Ostatni leśni – Mazowsze i Podlasie w ogniu 1948–1953” – OBEP w Warszawie (2002) 

– Bydgoszcz, Wąbrzeźno, Szczecin, Grodno (Białoruś), Płońsk, Koszalin.
28.  „Podziemie zbrojne na Podbeskidziu w latach 1939–1947” – OBEP w Katowicach (2002) 

– Świnna, Węgierska Górka, Istebna.
29.  „Polacy i Niemcy przeciwko komunistycznej dyktaturze” – OBEP w Krakowie (2004) 

– Poznań.
30.  „Polacy na Syberii” – OBEP w Krakowie (2003) – Nowy Sącz.
31.  „Polacy–Ukraińcy 1939–1947” – OBEP w Lublinie (2002) – Warszawa, Krzyżowa, 

Lublin, Szczebrzeszyn, Biała Podlaska, Tuczna.
32.  „Powstanie Warszawskie” – OBEP Poznań (2005) – Poznań, Wągrowiec, Kościelec, 

Wysoka, Swarzędz, Rawicz, Rawicz-Sarnowa, Grodzisk Wielkopolski, Konin.
33.  „Powstańczy zryw w Czortkowie w 1940 r.” – OBEP w Krakowie (2005) – Kraków.
34.  „Poznański Czerwiec 1956” – OBEP w Poznaniu (2001) – Rokietnica, Czarna 

Białostocka, Poznań, Leszno, Piła, Śrem, Słupia Wielka, Olsztyn, Swarzędz, Bydgoszcz, 
Szczecin.

35.  „PRL – tak daleko, tak blisko...” – BEP i OBEP w Warszawie (2004) – Kościan, Olsztyn, 
Chełm, Zamość, Lublin, Warszawa, Wilno (Litwa), Dęblin.

36.  „»Rdzawe druty od ojczyzny dzielą nas...«. Internowani w latach 1944–1947” – OBEP 
w Białymstoku (2004) – Korycin, Dąbrowa Białostocka, Suwałki, Sztabin, Giżycko, 
Boćki, Bemowo Piskie.

37.  „Represje wobec Kościoła katolickiego na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie w latach 
1945–1989” – OBEP we Wrocławiu (2002) – Góra Św. Anny, Lubin.

38.  „Represje wobec wsi i ruchu ludowego 1944–1956” – OBEP w Rzeszowie (2002) 
– „»Rozpoznawać – Wykrywać – Zapobiegać«. Pod okiem »bezpieki« 1956–1989” 
– wystawa multimedialna OBEP w Gdańsku (2004) – Chojnice.

39.  „Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy” – OBEP we Wrocławiu 
(2004) – Dzierżoniów, Wrocław-Brochów, Twardogóra, Góra Świętej Anny. 

40.  „Skazani przez władzę ludową w latach 1944–1954” – OBEP we Wrocławiu (2004) 
– Kluczbork, Wałbrzych.

41.  „Sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko 1947–1984” – OBEP w Białymstoku (2004) 
– Siemiatycze, Białowieża, Lipsk, Augustów, Kalnica, Różanystok, Juchnowiec, Wilno 
(Litwa), Soleczniki, Ejszyszki (Litwa), Domanów.

42.  „Sowieckie piekło 1939–1956” – OBEP w Poznaniu (2002) – Ińsk, Oborniki, Drawno, 
Gostyń, Kalisz Pomorski, Wrocław, Mirosławiec, Chocianów, Chociwle, Szczecin, 
Dziwnów, Olsztyn, Wałcz, Człop, Drezdenko. 

43.  „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” – OBEP w Rzeszowie (2004) – Dębica. 
44.  „Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach” – BEP i OBEP w Białymstoku, Siedlce, 

Rawicz, Komorniki, Karlin, Śrem, Lublin, Brzesko, Hrubieszów, Rokietnica, Kozienice, 
Olsztyn, Rzeszów, Łódź, Dęblin.

45.  „Sybiracy. Deportacje ludności polskiej w głąb ZSRR 1939–1941” – OBEP w Białymstoku 
(2002) – Wysokie Mazowieckie, Krzyżewo, Wizna, Grodno (Białoruś). 

46.  „Szesnastu” – BEP Centrala (2005) – Płock, Warszawa, Milanówek, Pruszków.
47.  „Tarcza i miecz władzy ludowej. SB na Rzeszowszczyźnie w latach 1957–1989” – OBEP 

w Rzeszowie (2005) – Jasło, Sanok, Przemyśl, Brzozów, Krosno.
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48.  „UB w walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją w województwie białostockim” 
– OBEP w Białymstoku (2003) V Białystok, Bielsk Podlaski, Mońki, Łomża, Knyszyn, 
Krypno, Wizna.

49.  „Uciekinierzy z PRL-u” – OBEP w Katowicach (2005) – Bielsko-Biała, Myszków, 
Świdnik, Biłgoraj, Morąg, Elbląg, Wąbrzeźno, Toruń.

50.  „»Walczyliśmy o nową Polskę, Polskę dla wszystkich...«. Por. Mieczysław Bujak 1926–
–51” – OBEP we Wrocławiu (2001) – Wrocław, Świętoszów, Kłodzko, Kraków.

51.  „Wojenne dzieciństwo. Losy dzieci polskich pod okupacją hitlerowską” – OBEP w Łodzi 
(2002) – Tomaszów Mazowiecki, Sztutowo, Rawa Mazowiecka, Zduńska Wola.

52.  „Wokół Praskiej Wiosny. Interwencja wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji 
w 1968 r.” – OBEP we Wrocławiu (2003) – polska i czeska wersje językowe – Opawa 
(Czechy), Svitavy (Czechy), Ceske Budejovice (Czechy), Pilzno (Czechy), Mlada 
Boleslav (Czechy), Liberec (Czechy), Praga (Czechy).

53.  „Wypędzeni, przypędzeni… Kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Ma-
zurach w latach 1945–1949” – OBEP w Białymstoku Delegatura w Olsztynie (2003) V 
Olsztyn, Węgorzewo, Wizna.

54.  „Z archiwum IPN…” – OBEP w Lublinie (2004) – Janów Lubelski, Warszawa, Chełm, 
Piaski, Garwolin.

55.  „»Z największą brutalnością...«. Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce wrzesień–październik 
1939 r.” – BEP (2004) – wersje językowe polska i niemiecka V Dęblin, Zamość, Chełm, 
Łambinowice-Opole, Katowice, Olsztyn, Berlin (Niemcy), Darmstadt (Niemcy), Drezno 
(Niemcy), Bonn (Niemcy), Trewir (Niemcy).

56.  „Zaginieni w obławie augustowskiej” V OBEP w Białymstoku (2005) – Sejny, Suwałki, 
Warszawa, Wigry, Sztabin.

57.  „»Zgasło Słoneczko ludzkości« – reakcje społeczeństwa polskiego na śmierć Stalina” 
– OBEP we Wrocławiu (2003) V Zielona Góra, Legnica, Odwach, Poznań, Lubin, 
Szczecin, Koszalin, Kamień Pomorski, Świnoujście, Międzyzdroje, Drawsko Pomorskie, 
Bydgoszcz.

58.   „Zrzeszenie »Wolność i Niezawisłość« w służbie Niepodległej” – OBEP w Krakowie 
(2005) – Kielce. 

59.  „»Zwyczajny resort«. Ludzie i metody »bezpieki« 1944–1956” – OBEP w Warszawie 
(2003) – wersje językowe polska i angielska V Płońsk, Toruń, Gdańsk-Oliwa, Wąbrzeźno, 
Koszalin, Szczecin, Mława, Ciechanów, Płock, Siemiatycze.

60.  „Żołnierze »Warszyca«” V OBEP w Łodzi (2001) V Radomsko.
61.  „»Żołnierze wyklęci«. Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Rzeszowszczyźnie po 

1944 r.” – OBEP w Rzeszowie (2001) – Janów Lubelski, Jarosław, Rymanów.
62.  „Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce” – OBEP w Poznaniu (2003) V Śrem, 

Kościelec, Murowana Goślina, Napachań.
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Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej
www.ipn.gov.pl

Prezes IPN dr hab. Janusz KURTYKA

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 581 85 22, 581 85 23  fax 581 85 24

Zastępca Prezesa IPN Maria DMOCHOWSKA

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 581 85 03  fax 581 85 09

Główna Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu
Dyrektor prok. Dariusz GABREL

Pl. Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 530 86 56 
fax.(0-22) 530 90 87 

Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
Dyrektor dr Zbigniew NAWROCKI

ul. Towarowa 28,
00-839 Warszawa
sekretariat,
tel. (0-22) 581 86 01 
fax. (0-22) 58186 34

Biuro Edukacji Publicznej
Dyrektor dr hab. Jan ŻARYN

ul. Hrubieszowska 6a
01- 209 Warszawa 
sekretariat,
tel. (0-22) 431 83 83, fax. (0-22) 431 83 80

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Białymstoku

ul. Warsztatowa 1A,
15-637 Białystok
sekretariat:
tel. (0-85) 664 57 03, fax (0-85) 664 57 00

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gdańsku

ul. Witomińska 19,
81-311 Gdynia
sekretariat:
tel. (0-58) 660-67-00, fax (0-58) 660 67 01

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Katowicach

ul. Kilińskiego 9,
40-061 Katowice
sekretariat:
tel. (0-32) 609 98 40, , fax (0-32) 609 98 42

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Krakowie

ul. Reformacka 3,
31-012 Kraków
sekretariat:
tel. (0-12) 426-21-35, 426-21-37, fax (0-12) 421 11 
00

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
 w Lublinie

ul. Szewska 2,
20-086 Lublin
sekretariat:
tel. (0-81) 536 34 01, fax (0-81) 536 34 02

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Łodzi

ul. Orzeszkowej 31/35,
91-479 Łódź
sekretariat:
tel. (0-42) 616-27-45, fax (0-42) 616-27-48
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Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Poznaniu

ul. Rolna 45a,
61-487 Poznań
sekretariat:
tel. (0-61) 835 69 00, fax (0-61) 835 69 03

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
 w Rzeszowie

ul. Słowackiego 18,
35-060 Rzeszów
sekretariat:
tel. (0-17) 860 60 18, fax (0-17) 860 60 39

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w  Szczecinie

ul. K. Janickiego 30, 
71-270 Szczecin
tel. (0-91) 48-49-800, fax (091) 48-49-801

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie

Pl. Krasińskich 2/4/6,
00-207 Warszawa
sekretariat:
tel. (0-22) 530-86-25, fax (022) 530-90-92

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 21a,
51-168 Wrocław
sekretariat:
tel. (0-71) 326-76-00, fax (0-71) 326-76-03

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15,
85-130 Bydgoszcz
sekretariat:
tel./faks: (0-52) 372 98 90

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Gorzowie Wlkp.

ul. Jagiellończyka 8, 
66-400 Gorzów Wielkopolski
sekretariat: 
tel./fax (0-95) 71 15 725

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Kielcach

Al. Na Stadion 1,
25-127 Kielce
sekretariat:
tel./fax (0-41) 344-42-15

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Koszalinie

ul. Andersa 34,
75-950 Koszalin
sekretariat:
tel./fax (0-94) 342-85-02

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Olsztynie

ul. Partyzantów 87,
10-402 Olsztyn
sekretariat:
tel. (0-89) 534-93-59

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej 
w Opolu

ul. Ozimska 60 A,
45-368 Opole
sekretariat:
tel./fax (0-77) 453-89-67
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w Radomiu
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