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Śledztwa w toku
Zbrodnie komunistyczne
1. Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności na czas powyżej 7
dni działaczy opozycyjnych w grudniu 1981 r. na terenie Warszawy i byłego
województwa warszawskiego na podstawie decyzji o ich internowaniu
(sygn. S 28.2005.Zk)
W przebiegu postępowania ustalono, że na terenie Warszawy oraz byłego
województwa warszawskiego w okresie od 12 grudnia 1981 r. do 24 grudnia 1982
r. zostało internowanych ponad 800 osób. W czasie dotychczas przeprowadzonych
czynności przesłuchano około 500 osób. Spośród przesłuchanych osób około 200
osób zostało internowanych w dniu 12 bądź 13 grudnia 1981 r. Ponadto w toku
czynności na bieżąco są poddawane oględzinom materiały archiwalne dotyczące
szczegółów przygotowywania do wprowadzenia stanu wojennego, począwszy od
sierpnia 1980 r., a następnie samego jego wprowadzenia w grudniu 1981 r., w
ramach akcji „Lato 80”. Gromadzone są również i poddawane oględzinom
materiały archiwalne dotyczące poszczególnych internowanych osób. Ponadto
kontynuowane będą przesłuchania osób pokrzywdzonych, które dotychczas nie
zostały przesłuchane oraz osób dla nich najbliższych w sytuacji zgonu osoby
pokrzywdzonej.
Długotrwałość prowadzonego postępowania spowodowana jest koniecznością
przesłuchania dużej liczby osób pokrzywdzonych, ustalenia osób najbliższych w
sytuacji zgonu pokrzywdzonych, bądź ustalenia aktualnego miejsca pobytu w
sytuacji braku adresu w bazie PESEL oraz koniecznością przeprowadzenia oględzin
obszernych materiałów archiwalnych. Ustalenie bowiem faktycznego okresu
pozbawienia wolności osób internowanych niejednokrotnie jest możliwe dopiero w
czasie przesłuchania pokrzywdzonych, gdyż materiały archiwalne dotyczące
poszczególnych osób często w tym zakresie są niepełne.
W przypadku części osób internowanych nie zachowały się materiały operacyjne
związane z typowaniem tych osób do internowana, bądź materiały te znajdują się
w teczkach z rozpracowania tych osób, bądź środowisk w których prowadziły
działalność opozycyjną. Przesłuchano w charakterze świadków członków Sztabu
„Lato-80” Komendy Stołecznej MO.
W związku z ustaleniami wynikającymi z kolejnych opinii biegłego z zakresu badań
pisma ręcznego i podpisów dotychczas wydano postanowienia o przedstawieniu
zarzutów b. Zastępcy Dyrektora Departamentu II MSW, b. Zastępcy Dyrektora
Departamentu V MSW oraz b. Zastępcy Komendanta Stołecznego Milicji
Obywatelskiej ds. Służby Bezpieczeństwa i wykonano czynności z ich udziałem

oraz wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów b. Dyrektorowi
Departamentu V MSW, b. Zastępcy Dyrektora Departamentu IV MSW z którymi
czynności związane z ogłoszeniem postanowień o przedstawieniu zarzutów nie
zostały wykonane z uwagi na stan zdrowia.
2. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych popełnionych przez
funkcjonariuszy NKWD, w latach 1944 – 1945, polegających na bezprawnym
pozbawieniu wolności mieszkańców Wołomina i okolic, na terenie ZSRR
(sygn. S 26.2016.Zk)
Postępowanie toczy się w sprawie zbrodni komunistycznych, stanowiących
jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających na nadużyciu władzy i
przekroczeniu uprawnień, w latach 1944 – 1945, przez funkcjonariuszy NKWD, którzy
działając w strukturach systemu państwa totalitarnego, posługującego się na wielką
skalę terrorem dla realizacji celów politycznych i społecznych, dokonywali
bezprawnego pozbawienia wolności mieszkańców Wołomina i okolic, co było
przejawem represji wobec osób uznawanych za przeciwników panującego wówczas w
Polsce systemu społeczno – politycznego, tj. czynu z art. 248 § 2 kk z 1932 r. w zw. z
art. 2 ust. 1 i art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W wyniku działań NKWD,
wiele osób - mieszkańców Wołomina i okolic – członków AK lub podejrzewanych o
przynależność do AK, zostało bezprawnie pozbawionych wolności, najpierw na terenie
Polski, a następnie na terenie ZSRR, m. in. w obozie nr 270 w Borowiczach / Borowiczi
/. W śledztwie zgromadzono bogaty materiał archiwalny z Archiwum IPN, Archiwum
Akt Nowych, Archiwum Państwowego w Warszawie, Wojskowego Biura Historycznego,
Ośrodka „Karta”, z archiwów sądów powszechnych. Ustalane są osoby pokrzywdzone
– byli więźniowie obozów na terenie ZSRR. Gromadzone są protokoły ich przesłuchań,
a także przesłuchiwane są osoby najbliższe dla zmarłych więźniów obozów. Ustalane
są personalia funkcjonariuszy NKWD, którzy podejmowali czynności wobec osób
aresztowanych i uwięzionych w obozach na terenie ZSRR.
W śledztwie wykorzystano informacje zawarte w książce Ireneusza Cabana pt.
„Polacy Internowani w ZSRR w latach 1944 – 1947„, Wydawnictwo Lubelskie, rok
wydania 1990, książce Jana Dzieduszyckiego „Trzy stracone lata”, Wydawnictwo
Lubelskie, rok wydania 1989 oraz „Księdze Borowiczan”, Gdynia 1992.
3. Śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko
ludzkości polegającej na bezprawnym rozwiązaniu w dniu 30 listopada
1981r. Wyższej Oﬁcerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie (sygn. S
1.2021.Zk).
Śledztwo prowadzone jest w sprawie zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko
ludzkości mającej postać przekroczenia uprawnień i bezprawnego rozwiązania w
dniu 30 listopada 1981r. Wyższej Oﬁcerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie.
Bezprawna likwidacja uczelni miała związek z protestem studentów oraz ich
sprzeciwem wobec planowanej reformy szkolnictwa wyższego przewidującej
zmianę charakteru uczelni z cywilnej na zmilitaryzowaną i podległą ministrowi

spraw wewnętrznych. Przyczyną protestu podchorążych była m.in. obawa, że po
przekształceniu uczelni, zamiast chronić życie i zdrowie obywateli będą kierowani
przez ministra spraw wewnętrznych do tłumienia buntów społecznych.
Wyższa Oﬁcerska Szkoła Pożarnicza w Warszawie została rozwiązana na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. podpisanego przez
funkcjonariusza komunistycznego gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego – Prezesa
Rady Ministrów. Przewidziany w rozporządzeniu sposób likwidacji uczelni był
sprzeczny z ówcześnie obowiązującymi przepisami regulującymi powstawanie i
likwidację uczelni wyższych oraz postanowieniami dekretu z dnia 27 grudnia 1974
r. o służbie funkcjonariuszy Pożarnictwa. Sama likwidacja uczelni oraz pacyﬁkacja
strajkujących studentów stanowiły represję i formę naruszenia praw człowieka
oraz były poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób
pokrzywdzonych do określonej grupy politycznej i społecznej. W toku
prowadzonego śledztwa przesłuchiwani są byli studenci, którzy nie zostali przyjęci
do nowo utworzonej Szkoły Głównej Służby Pożarnictwa, prowadzone są kwerendy
w Archiwum IPN oraz Szkole Głównej Służby Pożarnictwa oraz zabezpieczane są
dokumenty niezbędne do wyjaśnienia sprawy. Gromadzona jest dokumentacja
związaną uchwaleniem rozporządzenia o likwidacji uczelni, materiały dot. represji
stosowanych wobec studentów uczelni biorących udział w proteście oraz ustalane
są dane osobowe osób odpowiedzialnych za bezprawne działania.
4. Śledztwo w sprawie bezprawnego pozbawienia wolności zatrzymanych w
dniu 20 grudnia 1948 r. braci zakonnych z Klasztoru Ojców Franciszkanów w
Niepokalanowie - Ojca Eugeniusza W. i O. Józefa B. (sygn. S 39.2021.Zk)
W dniu 30 sierpnia 2021 r. wszczęto śledztwo S 39.2021.Zk w sprawie bezprawnego
pozbawienia wolności zatrzymanych w dniu 20 grudnia 1948 r. braci zakonnych z
Klasztoru Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie - Ojca Eugeniusza W. i O. Józefa B.,
tj. o przest. z art. 189 § 2 k.k. i inne.
Z ustaleń śledztwa wynika, że prokurator VII Rejonu Prokuratury Sądu Okręgowego w
Warszawie postanowieniami z 23 grudnia 1948 r. zastosował wobec zatrzymanych w
dniu 20 grudnia 1948 r Ojców Eugeniusza W. i Józefa B. tymczasowe aresztowanie
z terminem do 23 lutego 1949r. bezprawnie pozbawiając ich wolności na skutek
przetrzymywania w areszcie WUBP w Warszawie, po upływie 48-godzinnych
okresów zatrzymań, bez wydania w terminie przez uprawniony organ procesowy
decyzji o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego
aresztowania. Pozbawienie O. Eugeniusza W. i O. Józefa B. wolności nastąpiło w
związku z prowadzeniem przez nich działalności na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego. Jak bowiem ustalono Sąd Wojewódzki w Warszawie
postanowieniem VIII Ko 1843/94/Un stwierdził nieważność wyroku Sądu
Okręgowego w Warszawie V Sn 293/49 z 19 lipca 1949 r. skazującego Eugeniusza
W. i Józefa B. za czyn z art. 23 Dekretu z 13 czerwca 1946r., uznając, że
przypisany im czyn był związany z ich działalnością na rzecz niepodległego bytu
Państwa Polskiego.

Celem śledztwa jest wyjaśnienie okoliczności i ustalenie prokuratora, który
poprzez niepraworządne stosowanie środka zapobiegawczego bezprawnie
pozbawił Ojców Eugeniusza W. i Józefa B. wolności, nadto podejmowane są
czynności zmierzające do sprawdzenia czy wobec pokrzywdzonych podczas
przesłuchań stosowane były niedozwolone metody śledcze oraz badane są
zapadłe wobec nich oraz gwardiana Zakonu Ojców Franciszkanów w
Niepokalanowie Ojca Mieczysława N. wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie o
sygn. V Sn 801/48 z 21 stycznia 1949 r. (zmieniony wyrokiem Sądu Najwyższego z
22 kwietnia 1949 r.) i o sygn. V Sn 293/49 z dnia 19 lipca 1949 r. w kontekście
istnienia znamion tzw. ,,zbrodni sądowej".

Zbrodnie nazistowskie
1. Śledztwo w sprawie zabójstw popełnionych w okresie od 6 sierpnia 1944 r.
do października 1944 r. w obozie przejściowym w Pruszkowie - Dulag 121 na
ludności cywilnej, wysiedlonej z Warszawy przez funkcjonariuszy
niemieckich władz okupacyjnych, tj. czynów z artykułu 1 punkt 1 Dekretu z
dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko –
hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością
cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (sygn. S 17.2009.Zn)
Śledztwo to jest kontynuacją postępowania przygotowawczego prowadzonego w
latach 70 przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w
Warszawie. Durchgangslager 121 / potocznie nazywany Dulag 121 / to obóz
przejściowy utworzony w Pruszkowie k. Warszawy na 50 hektarowym terenie
warsztatów kolejowych przy ulicy 3 – go Maja. Za datę jego utworzenia przyjmuje się
dzień 6 sierpnia 1944r. Przez pierwsze 5 dni obozem kierowały pruszkowskie władze
okupacyjne – kierownik niemieckiego urzędu pracy i miejscowa żandarmeria. Od dnia
12 sierpnia 1944r. władzę nad obozem przejął Wehrmacht. Na terenie obozu było 9
hal. Nie przystosowano ich w jakikolwiek sposób do przyjęcia dużej liczby osób.
Warunki bytowe i sanitarne były tragiczne. Ludzie spali na ubitej ziemi.
Pierwszy transport przybył do obozu w dniu 6 sierpnia 1944r. Do obozu ludzi
przyprowadzano lub przywożono pociągami. Zanim przybył do obozu pierwszy
transport więźniów, dzięki pomocy Rady Głównej Opiekuńczej / RGO /, na czele
której stał ksiądz Edward Tyszka i miejscowej ludności zdołano zgromadzić, w
niewystarczającej dla wszystkich ilości, rzeczy potrzebne dla osadzonych:
naczynia, koce, pościel itp.
Wiele osób wysiedlanych w pośpiechu z mieszkań i domów nie zdołała bowiem nic
zabrać z ich wyposażenia. Największy stan – około 75. 000 obóz osiągnął w dniu 1 i 2
września 1944r., po upadku Starówki. Od dnia 6 sierpnia 1944r. do połowy
października 1944r., kiedy przeciętny stan obozu wynosił około 45. 000 osób, kuchnia
mogła wydać tylko około 35. 000 porcji. Organizacją kuchni obozowej i wyżywieniem

zajmowała się miejscowa Delegatura RGO. Wyżywienie składało się z 3 posiłków: rano
i wieczorem ½ litra czarnej kawy i około 200 – 250 gramów razowego chleba, w
południe ½ litra zupy. Wartość kaloryczna tych posiłków była bardzo mała. Personel
kuchni nie był w stanie dotrzeć do wszystkich przebywających w obozie, a ponadto
bardzo wiele osób nie mogło skorzystać z tej pomocy z powodu chociażby braku
naczynia, do którego można by było wlać zupę lub kawę. Obóz w Pruszkowie był
typowym obozem przejściowym. Osadzone tam osoby przebywały w nim najczęściej
od kilku do kilkunastu - kilkudziesięciu dni. Ludzi młodych i zdrowych wywożono
następnie na roboty do Rzeszy, ludzi chorych, starych lub matki z dziećmi wywożono
do Generalnego Gubernatorstwa. Wywożono też ludzi do obozów koncentracyjnych.
Dzięki pomocy polskiego personelu medycznego, który wystawiał fałszywe
zaświadczenia wielu osobom udało się legalnie bądź nielegalnie opuścić obóz.
Ocenia się, że przez obóz przejściowy w Pruszkowie „przeszło” około 650. 000
ludzi. Informacji na temat obozu poszukiwano nie tylko w polskich archiwach, ale
także w Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu,
Bundesarchiv Militararchiv we Freiburgu, Bundesarchiv w Berlinie i Rosyjskim
Państwowym Archiwum Wojskowym w Moskwie.
W śledztwie S 17. 2009. Zn trwają przesłuchania osób pokrzywdzonych, które były
osadzone w obozie w Pruszkowie, a także przesłuchania osób najbliższych dla
zmarłych więźniów obozu. Podejmowane są także czynności zmierzające do
ujawnienia dokumentacji archiwalnej, związanej z funkcjonowaniem
obozu. Wartościowe materiały w tym zakresie, stanowiące podstawę do dalszych
czynności poszukiwawczych ujawniono w Archiwum Państwowym w Warszawie
Oddział w Milanówku. W zespole byłego Sądu Grodzkiego w Warszawie odnaleziono
bowiem akta o uznanie za zmarłych, na podstawie których dokonywane są ustalenia
personaliów osób więzionych w obozie w Pruszkowie i ich najbliższych. W Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej odnaleziono natomiast Ankiety Głównej Komisji Badania
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w
Warszawie, zebrane w latach 1968 – 1972. Na ich podstawie wytypowano nazwiska
259 więźniów obozu w Pruszkowie.

