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Kartoteka Referatu 999 „Korwety”.
Pochodzenie informacji – próba rozpoznania źródeł…
Wojna obronna Polski w 1939 r., przeciwko agresorom z zachodu – III Rzeszy Niemieckiej i ze wschodu – Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, doprowadziła
do sytuacji, że państwo polskie i jego siły zbrojne – w formie jawnej z rządem RP
i Naczelnym Wodzem najpierw we Francji, a potem w Wielkiej Brytanii, jak również w jego
formie niejawnej – sił zbrojnych w konspiracji (ZWZ-AK) musiało podejmować ważkie decyzje, w warunkach dwóch agresorów, dwóch okupacji…
Od samego początku okupacji ziem polskich działania konspiracyjnego państwa i jego
sił zbrojnych realizowane były we wszystkich wymiarach. Wśród nich były także działania
wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Rozpoznanie i ochrona przed zagrożeniami znajdowały
się wśród celów organizacyjnych polskiego podziemia niepodległościowego. Od samego
początku oczywiste było, że Polska Podziemna ma w tej wojnie dwóch wrogów. Nie przypadkowo Komendant Główny Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej gen. Stefan Rowecki
„Grot” tak pisał do Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego o stosunku Polaków
do Sowietów: W całym niemal narodzie ugruntowane jest przekonanie, że Rosja jest naszym
wrogiem numer dwa i tkwi w nim głęboka do niej nieufność… 1. To musiało pociągać za sobą
określone konsekwencje. Tak w działalności bieżącej, jak i w działalności perspektywicznej –
przyszłego układu sił.
Przekonanie o dwóch wrogach trwało w społeczeństwie polskim od września 1939 r.,
a co za tym idzie, powodowało określone działania polskiego podziemia niepodległościowego
– tak politycznego, jak i wojskowego. Odnosiło się to nie tylko do agresora zachodniego,
ale również do agresora wschodniego. Sytuacja politycznie skomplikowała się, gdy dwaj
dotychczasowi sojusznicy rozpoczęli ze sobą wojnę – 22 czerwca 1941 r. To powodowało
w polskim ruchu niepodległościowym zmiany taktyczne, ale nie strategiczne. Sowieci w dalszym ciągu byli wrogiem niepodległej Polski.
Trzeba pamiętać, iż rozpracowanie organizacji komunistycznych – KPRP i KPP, które
działały w okresie międzywojennym było domeną nie tylko policji i kontrwywiadu wojskowego. Badanie kwestii związanych z komunizmem, a także jego zwalczaniem, miało ugrun1

Nr 379 Gen. Rowecki do gen. Sikorskiego: odpowiedź na zarządzenie N.W. na wypadek wkroczenia wojsk
sowieckich do Polski – Postulaty wojskowe, polityczne i społeczne, [w:] Armia Krajowa w dokumentach
1939–1945, t. II czerwiec 1941–kwiecień 1943, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990, s. 402. Szerzej o stosunku
gen. „Grota” do Sowietów zob. W. Handke, Sowieci w analizach komendanta „Grota”, „Biuletyn Głównej
Biblioteki Lekarskiej”, Warszawa 2019, nr 372, s. 101–114;
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towaną pozycję w Polsce międzywojennej2. Trzeba tu przywołać działający na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie Instytut Naukowo Badawczy Europy Wschodniej, a także działający od 1930 r. Instytut Naukowego Badania Komunizmu ks. A. Kwiatkowskiego czy też
Porozumienie Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu (Porozumienie
Antykomunistyczne) Henryka Glassa3.
Stąd też od samego początku okupacji niemieckiej środowiska komunistyczne
i lewicowe, jako stronnicy czy wręcz agentura Sowietów, musiały być obiektem działań
kontrwywiadowczych ze strony struktur niepodległościowych. Początkowo odbywało się to
tylko w sferze informacyjno-politycznej, a potem również w sferze aktywnej działalności
kontrwywiadowczej, tak politycznej, jak i wojskowej. Konieczność takich działań wzrosła
dodatkowo, gdy powstała Polska Partia Robotnicza – ekspozytura Kominternu na terenie okupacji niemieckiej4.
W ramach konsolidujących się struktur niepodległościowych, działania te były prowadzone wielokierunkowo – właściwie wszystkie nurty polskiego podziemia niepodległościowego je działania prowadziły5. Podobnie miało się to w strukturach cywilnych, gdzie
działalność antykomunistyczną koordynował „Blok” wspominanego już Henryka Glassa6.
Również w strukturach Związku Walki Zbrojnej działania takie były prowadzone. Na
początku była to komórka w ramach BIP-u, a potem od wiosny 1941 r., w ramach Wydziału

R. Pipes, Polska sowietologia do 1939 r., „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi”, t. XXXIII,
Wrocław 2011, s. 33–45, K. Sacewicz, Zorganizowane antykomunistyczne inicjatywy społeczne w II Rzeczypospolitej, [w:] Antykomunizm Polaków w XX wieku, red. P. Kardela, K. Sacewicz, Białystok-Olsztyn-Warszawa 2019, s. 115–138, M. Kornat, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie
(1930–1939) i jego wkład w rozwój polskiej sowietologii, „Kwartalnik Historyczny”, R. CVII, nr 3, s. 43–89.
3
Henryk Glass (1896–1984), ps. „Chudy Wilk”, „Mieczysław Wolski”, „Martel” – harcerz, współtwórca Porozumienia Antykomunistycznego, w okresie okupacji współtwórca harcerskiej organizacji „Hufce Polskie”,
a także Społecznego Komitetu Antykomunistycznego, był zwolennikiem czynnego zwalczania komunistów.
Po wojnie na emigracji w Wlk. Brytanii. Zob. K. Sacewicz, W służbie niepodległej. Henryk Glass (1896–1984),
IPN, Olsztyn 2019. Niedawno też IPN opublikował pracę H. Glassa z 1949 r. wydaną pod pseudonimem
Adalbert Rock [Henryk Glass], Mein Kampf Józefa Stalina. Rewolucyjna strategia i taktyka komunistycznego
imperializmu, wprowadzenie i opracowanie K. Sacewicz, Białystok-Warszawa 2020.
4
Szerzej o powstaniu i działalności PPR zob. M. K. Dziewanowski, The Communist Party of Poland. An Outline
of History, Cambridge 1959, part III The Polish Workers’ Party, s. 155–208, a zwłaszcza P. Gontarczyk, Polska
Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941–1944, Warszawa 2003.
5
Wspomnijmy tylko działania nurtu narodowego, który był bardzo aktywny od samego początku, traktując
komunizm jako drugiego, obok nazizmu A. Hitlera, wroga niepodległości Polski. Zob. S. Bojemski, Wywiad
antykomunistyczny Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i Narodowych Sił Zbrojnych (1940–1944)
[w:] Wywiadowcza i kontrwywiadowcza działalność podziemia narodowego przeciwko Niemcom i komunistom
w latach 1940–1945, red. W. J. Muszyński, ABW, Warszawa 2019, s. 112–127, także: Wywiad i kontrwywiad
polskiego podziemia narodowego w latach 1941–1947. Wybór dokumentów, red. L. Żebrowski, ABW,
Warszawa 2019.
6
K. Sacewicz, W walce o Wielką Polskę. Centralne Porozumienie Antykomunistyczne „Blok” – sojusznik Narodowych Sił Zbrojnych na przeciwkomunistycznym froncie (1943–1944), [w:] Wywiadowcza i kontrwywiadowcza
2
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Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II KG ZWZ-AK, był to Referat 999 nazywany
„Korwetą”7. Struktura referatu ulegała stałej rozbudowie, a w sferze zainteresowania analityków „Korwety” znajdowały się struktury komunistyczne i lewicowe oraz współpracujące
z nimi kadry tak polityczne (PPR, PS-RPPS, lewicy chłopskiej itd.), jak i wojskowe
(GL-AL, a potem także PAL, PLAN itp.). W orbicie zainteresowań ludzi z Referatu 999
znajdowały się również konspiracyjne druki (prasa, ulotki itp.) oraz komunistyczna rozgłośnia
im. T. Kościuszki. Od samego początku komórką tą kierował Stanisław Ostoja Chrostowski,
występujący pod pseudonimem „Dyrektor”, „Just”, „Kotwica” i „Korweta”8. Wśród jego
współpracowników byli wybitni przedstawiciele świata nauki i sztuki9. Rozpoznanie struktur
sowieckiej agentury, zwłaszcza po powołaniu do życia Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii
Ludowej, wraz ze zmieniającą się sytuacją na frontach wojny, nabierało coraz większego znaczenia.
Kartoteka …
Jednym z elementów bardzo ważnych z punktu widzenia pracy kontrwywiadowczej
było zbieranie, opracowywanie, segregowanie i porządkowanie informacji, które pozwalały
na szybkie docieranie do wszelkich danych posiadanych przez kontrwywiad na temat danej
osoby, adresu czy tytułu. Takie było zadanie kartoteki. To pozwalało racjonalizować pracę
i czynić rozpracowywanie kadr komunistycznych bardziej skutecznym.
Bez tego, bez danych osobowych, nawet najlepsze dane programowe, dane dotyczące
działalności poszczególnych struktur organizacyjnych zdobywane przez wywiadowców
„Korwety’ miały niewielkie znaczenie. Kadry były elementem szczególnie ważnym, tak
w perspektywie bieżącej działalności konspiracyjnej, jak i przyszłej działalności polskiej
sceny politycznej po przewidywanym zakończeniu działań wojennych i odbudowy życia polidziałalność podziemia narodowego przeciwko Niemcom i komunistom w latach 1940–1945,
red. W. J. Muszyński, ABW, Warszawa 2019, s. 140–158.
7
Nazwa ta oraz pseudonim prof. S. Ostoi-Chrostowskiego wzięły się od tytułu jednej z jego najbardziej znanych
prac: płaskorzeźby wykonanej w 1936 r. dla komandora Yacht-Clubu marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego.
Praca ta została nagrodzona na Olimpiadzie w Berlinie. W „Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa
i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, t. III, AAN i ABW, Warszawa 2020, s. 92–93,
reprodukowany jest sam drzeworyt, jak i zdjęcie klocka drzeworytu.
8
M. Olczak, Stanisław Ostoja-Chrostowski – sztuka i wywiad, [w:] „Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, t. III, AAN i ABW, Warszawa 2020, s.
56–63. Także biogram [w:] A. K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944,
t. 1, Warszawa 1987, s. 123–124.
9
Byli wśród nich: prof. Michał Walicki „Hubert”, „Łubin”, Janina Zabielska „Włoszka”, Hanna Walicka-Zembrzuska „Ewa”, Halina Chrostowska „Marta”, Aleksandra Wyczółkowska „Oleńka”, Wanda Zawidzka-Manteuffel. Jak podaje raport szefa „Korwety” na dzień 1 III 1944 r. liczba żołnierzy „Korwety” wynosiła 61
osób. Zob. AIPN BU, 1558/20, Armia Krajowa, Komenda Główna, Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy,
k. 36–37.
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tycznego w oswobodzonym kraju. Dlatego zbieranie, katalogowanie i opracowywanie wszelkich uzyskanych danych dotyczących działaczy komunistycznych, a także ludzi zaangażowanych w działalność organizacji lewicowych, które współpracowały lub też na skutek bliskości
ideowej mogły współpracować z Polską Partią Robotniczą, miało tak ogromne znaczenie.
Odnalezienie kartoteki
Przypadek kartoteki „Korwety” można potraktować jak wskazanie dla historyków –
nigdy nie wolno rezygnować, nigdy nie wolno powiedzieć, że wszystko już znaleziono,
że wszystko na określony temat napisano, że wszystko już wiadomo.
Przez całe lata historycy, którzy zajmowali się konspiracyjną działalnością Armii Krajowej,
uważali że dokumenty po Referacie 999 zaginęły i już nigdy ich nie poznany. Mimo,
że szukała ich też komunistyczna bezpieka, robiąca wszystko, by znaleźć kartotekę. Kierowała się przy tym zeznaniami kierownika Sekcji "L" (zajmującej się analizą prasy lewicowej)
„Korwety” – Michała Walickiego „Huberta”, który był aresztowany i przesłuchiwany przez
funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To on w swoim zeznaniu
z 26 marca 1949 r. mówił, że archiwum i kartoteka Referatu 999 były przechowywane
w domu teściowej Henryka Zabielskiego "Jerzego", zastępcy kierownika referatu "Korweta"
prof. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego, w podwarszawskich Włochach. Mimo tego nie udało
się wówczas odnaleźć kartoteki. Myślano że dokumenty już nie istnieją, że ukryte, zakonspirowane przez żołnierzy „Korwety”, przepadły na zawsze…
W marcu 2017 r., w jednym z mieszkań w Sochaczewie, podczas prowadzonych
w budynku prac remontowych, odnaleziono kartotekę, która była uznawana za straconą. Dziś
ten materiał, prezentowany w niniejszym tomie, znajduje się w zasobie archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej. Do IPN kartotekę, mającą prawie metr bieżący, przekazał Paweł Rozdżestwieński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.
Archiwum, które uważane było za bezpowrotnie zaginione …najpierw spoczywało w podwarszawskich Włochach, a następnie w jednym z mieszkań przy ulicy Senatorskiej w Sochaczewie. […]”10.
O znaczeniu tego zbioru, przekazanego do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
w Warszawie, pisał dr Rafał Leśkiewicz, podkreślając znaczenie znaleziska dla badań nad
kontrwywiadem Armii Krajowej, a także o wiedzy kierownictwa AK na temat podziemia

10

J. Szostak, Tajne archiwum Armii Krajowej odnalezione, https://expressochaczewski.pl/2017/03/21/tajnearchiwum-armii-krajowej-odnalezione/ [dostęp 5 XI 2017].
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komunistycznego i sowieckiej penetracji w okresie okupacji niemieckiej ziem polskich11.
Struktura zbioru
Struktura samej kartoteki składa się z części zasadniczej – ułożonych alfabetycznie
kart dotyczących ludzi zaangażowanych w ruch komunistyczny lub inne organizacje lewicowe
zbliżone do komunistów, lokali, struktur, prasy itp. Układ karty to dane o osobie czy zagadnieniu (pseudonim, adres, wiek itp.), także źródło informacji – w postaci czy to kryptonimu
czy pseudonimu, czasem także datę. Przy czym trudno dziś ustalić czy jest to data powstania
karty, czy też data uzyskania informacji12. Kart w tej części zasadniczej jest blisko dwa tysiące13. Czy to jest całość? Dziś trudno jednoznacznie to przesądzić. Niektóre z zapisów na kartach (odesłania do nazwisk czy innych elementów) mogą sugerować co innego.
Śladów tego rodzaju jest trochę – choćby odsyłacze do nazwisk, dla których nie
ma kart w kartotece. Ponadto adnotacje na kartach, które odsyłają do haseł, których w tej kartotece nie znajdziemy. Przykładem może być np. karta dotycząca Mariana Kowalskiego14,
na której odnajdujemy adnotacje odnoszące się do innych dokumentów. Mamy więc tam zapis
„z listy XII. 40”. I dalej jeszcze dopisane czarnym atramentem, w nawiasie vide CWW15. Pozostańmy jednak przy tym, co jest istotą tej publikacji, czym dziś dysponujemy: co wchodzi
w skład tego zbioru.
Do samej kartoteki dołączone są dodatki – swego rodzaju pomoce ewidencyjne, skorowidze tematyczne, ułożone alfabetycznie – czy też hasłami, wszystko w układzie alfabetycznym. Rozpoczyna się od agentury niemieckiej, dalej mamy agenturę sowiecką (NKWD),
„Barykadę Wolności” (nazwiska związane z tytułem), także miejscowości i struktury
(np. CK PPR – na karcie ustalone nazwiska członków), drukarnie itd. Kończy się na zestawieniu ilościowym kart pod każdą z liter16.
R. Leśkiewicz, Kartoteki operacyjne Oddziału II Sztabu Głównego WP oraz kontrwywiadu i wywiadu Armii
Krajowej w zasobie archiwalnym IPN jako źródło do badań aktywności polskich służb specjalnych,
[w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945 (1948), t. V, Warszawa 2018, s. 171–182.
12
Czasem informacja jest przejrzysta i precyzyjna, gdy podano jak np. na karcie dot. Biernata Tadeusza:
Rap[ort] Komora 140144. Zob. AIPN BU, 3536/1, k. 83.
13
W Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej ta część ma sygn. IPN BU, 3536/1.
14
AIPN BU, 3536/1, k. 832.
15
CWW KPP – Centralny Wydział Wojskowy KPP. Powstał w lipcu 1927 r. Według informacji polskiego
kontrwywiadu w 1931 r. CWW został wydzielony z aparatu partyjnego KPP w celu poprawienia stanu bezpieczeństwa i głębszego zakonspirowania. Jak pisał A. Krzak, członkowie tego aparatu zajmowali się głównie
dywersją i szpiegostwem. Zob. A. Krzak, Kontrwywiad wojskowy II Rzeczypospolitej przeciwko radzieckim
służbom specjalnym 1921–1939, Toruń 2007, s. 156. Także: A. Krzak, Terrorystyczna i wywrotowa działalność
organizacji komunistycznych w Polsce w latach 1921–1939, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”,
nr 2/2010, s. 60–77.
16
IPN BU, 3536/2, pomoce ewidencyjne (fiszki).
11
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Kolejna część to dane dotyczące przedwojennych działaczy komunistycznych. To interesujący
materiał, opracowany na podstawie przedwojennych akt procesowych. W wypadku niektórych
osób informacje są bardzo precyzyjne – z podaniem pseudonimów partyjnych, przebiegu
działalności, paragrafów na podstawie których zostali skazani itp.17 Dla wyjaśnienia warto
wskazać na pochodzenie właśnie tych wiadomości. Wiąże się to z powstawaniem Brygad
Wywiadowczych, których genezę omówił Zbigniew Nawrocki w swoim artykule poświęconym zasadniczym elementom problematyki ich powstania i działania. Wskazał on, iż Brygady
Wywiadowcze

rodowodem

sięgały

początków

konspiracji

i

tworzenia

Polskiego

Państwa Podziemnego i nawiązywały do działań pionu politycznego (defensywy) Policji
Państwowej18.
Następny dodatek to wykaz osób należących przed wojną do C.K.K.P. To lista czołowych
działaczy komunistycznych, przy których zaznaczono ich „przydziały” w ramach kierownictwa (np. C.T. – Centralna Technika, C.W. – Centralny Wydział Wojskowy, C.Z. – związki
zawodowe i C.M. – Centralny Wydział Młodzieżowy)19.
Kolejny dokument to lista członków KPP, którzy zbiegli na teren Rosji Sowieckiej, gdzie następnie zostali aresztowani i rozstrzelani (częściowo). Lista ta obejmuje 26 nazwisk komunistów, którzy przed wybuchem II wojny światowej byli w ZSRS i tam zostali aresztowani,
a częściowo straceni w okresie wielkich czystek20.
Dalej na ośmiu kartach znalazł się wykaz osób, w większości pochodzenia żydowskiego,
związanych z ruchem komunistycznym lub podejrzewanych o takie związki21. Dwie pozostałe
sygnatury związane z kartoteką to dołączone notatki na temat materiałów o „K”22. Niestety,
jest to sucha notatka na temat materiałów. Ale pobieżna analiza tego zestawienia wskazuje
na różnorodność źródeł informacji zbieranych przez komórkę antykomunistyczną kontrwywiadu AK. Są więc tam zapisy dotyczące oryginalnych raportów i rozkazów GL, regulaminów
wewnętrznych AL, materiałów PPR, raportów, instrukcji anty-K różnych innych organizacji.

17

IPN BU, 3536/3, kart tych jest 69.
„Zakres działalności BW obejmować miał przede wszystkim, zbieranie materiałów i informacji w kwestii bezpieczeństwa, z tym, że priorytetowo miały być potraktowane tzw. elementy wywrotowe, czyli komuniści. […] BW
miały najpierw nawiązać kontakt z funkcjonariuszami Służby Śledczej, a następnie wykorzystać zebrane przez
nich i zachowane materiały dotyczące komunistów z okresu przedwojennego…” Zob. Zb. Nawrocki, Brygady
Wywiadowcze (1940–1946) – zarys problematyki, „Zeszyty Historyczne WiN-u”, 2002, nr 18, s. 33–48.
19
IPN BU, 3536/4, 1 karta.
20
IPN BU, 3536/5, 2 karty.
21
IPN BU, 3536/6, 8 kart.
22
IPN BU, 3536/7, Notatka informacyjna, 1 karta.
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Ostatni element tego zbioru to zestawienie zagadnień, sporządzone na podstawie meldunków
wywiadowczych23.
Ten ostatni dokument doskonale pokazuje korelacje pomiędzy prezentowanymi materiałami kartotecznymi, wraz z tym co możemy określić jako pomoce do kartoteki, a raportami
„Korwety”, które były materiałem opisowym i analitycznym. Widzimy, jakie pojawiały
się w tym ostatnim dokumencie zagadnienia. Mamy więc podział komuny, ruch komunistyczny w Polsce, akcje zbrojne, wywiad, propaganda, fundusze itd.
Trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na korelacje zachodzące pomiędzy omawianą
kartoteką a raportami Referatu 999. Dopiero zestawienie raportów z kartoteką i dodatkami
do niej pozwala uzyskać właściwy obraz zagadnienia wiedzy na temat komunistów w okresie
okupacji niemieckiej. To tylko potwierdza, iż przystępując do analizy kartoteki Referatu 999,
potocznie określanego od pseudonimu jego szefa – „Korwetą”, trzeba zestawiać
to z comiesięcznymi raportami tegoż referatu. Warto podkreślić, iż wspomniane raporty
w 2020 r. staraniem Archiwum Akt Nowych i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostały
opublikowane 24. Dopiero obie te publikacje wzajemnie się uzupełniają, dając pełniejszy obraz
tego, z czym mierzył się kontrwywiad Wojska Polskiego w konspiracji – Armii Krajowej.
Rozpatrując

kartotekę

„Korwety”,

a

więc

zbiór

danych

dotyczących

działaczy

komunistycznych, członków organizacji tak komunistycznych PPR, GL–AL, jak i organizacji
współpracujących z komunistami – Polscy Socjaliści (potem RPPS), jak również organizacji
zbrojnych bliskich lub wręcz później powiązanych z komunistami (jak PLAN, PAL itp.), warto zwracać uwagę na różne aspekty tego bardzo interesującego i mającego kolosalne znaczenie zbioru.
Jego znaczenie ma wieloraki wymiar – ukazuje bowiem nie tylko zasięg wiedzy
kontrwywiadu polskiego państwa podziemnego o ludziach komuny, ale także daje nam obraz
(choć oczywiście w bardzo ogólnym zarysie) źródeł i metod pozyskiwania tych informacji.
Te trudności mają wielorakie źródła, które utrudniają identyfikację np. źródeł informacji. Częściowo wynika to z niejawnego charakteru działalności kontrwywiadowczej. Trzeba
jednakże brać również pod uwagę wielokrotne reorganizacje struktur konspiracji ZWZ-AK.
A w przypadku Warszawy mamy ich sporo. Dokładając do tego również to, że sam kontrwywiad również zmieniał swoją strukturę, to obraz ten dodatkowo jeszcze się komplikuje.

23

IPN BU, 3536/8, Ruch komunistyczny na terenach okupowanej Polski – zestawienie zagadnień sporządzone
na podstawie meldunków wywiadowczych. 27 kart.
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Dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać, iż mówimy o działalności kontrwywiadowczej skierowanej przeciwko Sowietom i ich polskojęzycznym akolitom, ich polskiej agenturze. To powodowało, że przez blisko pół wieku nie było to dobrze widziane przez rządzących PRL następców różnych Nowotków, Sawickich, Spychalskich, Loga-Sowińskich itp. Potem również nie
bardzo zajmowano się tym wycinkiem dziejów polskiej konspiracji niepodległościowej.
Wszystko to razem sprawiło, iż o niektórych szczegółach tamtej rzeczywistości nie
dowiemy się pewnie już nigdy. Skazani będziemy na przypuszczenia i hipotezy. Przypuszczać
można, że również w odniesieniu do niektórych źródeł informacji, na których oparta została
kartoteka „Korwety”, tej pewnej wiedzy nie zdobędziemy. I nie dowiemy się już skąd dokładnie pochodziły informacje zawarte na tych kartach – pozostaną nam hipotezy.
Zakres tematyczny gromadzonych informacji
Zacznijmy od tego jaki był zakres uzyskanych informacji. Jak szczegółowo
udawało się rozpracować podziemie komunistyczne, a także na ile aktualne były dane, które
znajdowały się w kartotece „Korwety”? Wszystkie te pytania trzeba zestawić z materiałem
archiwalnym, dziś znajdującym się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, który został
tam przekazany przez dyrektora Muzeum w Sochaczewie.
Większość kart, znajdujących się w zbiorze przekazanym do archiwum IPN, zawiera
informacje związane z Warszawą i okolicami. To naturalne, bo było to centrum polskiej konspiracji, tak niepodległościowej, jak i komunistycznej. Odnosi się to też nade wszystko do tej
części kartoteki, która obejmuje najwcześniejszy okres jej powstawania (pierwsze datowane
informacje na kartach pochodzą z okresu początkowego konspiracji, a mianowicie z 1940 r.
i 1941 r.). Ale i potem, gdyż to właśnie w okupowanej stolicy zbiegały się wszystkie nici konspiracyjne.
Stopniowo w kartotece pojawiają się karty zawierające informacje z innych regionów
okupowanych ziem polskich. Choć trzeba tu wspomnieć, że i z tego pierwszego okresu pojawiały się karty z informacjami na temat działaczy komunistycznych z innych regionów. Tak
było np. z informacjami dotyczącymi aktywistów komunistycznych, z terenów, które w okresie 1939–1941 zostały zajęte przez Sowietów, a po wybuchu wojny między Hitlerem a Stalinem znalazły się pod okupacją niemiecką25.

„Korweta”. Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii
Krajowej, t. I–III, AAN i ABW, Warszawa 2020, dwa pierwsze tomy zawierają wszystkie zachowane raporty
referatu 999.
25
AIPN BU, 3536/1, k. 731. Dotyczy b. KPP-owca z okolic Hrubieszowa, karta z datą 26 VIII 1941 r.
24
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Im dalej w czasie, tym zasięg terytorialny kartoteki się poszerza na Mazowsze,
a potem i inne części GG – np. Lubelszczyznę, a potem także na Małopolskę Wschodnią. I tak
mamy informacje dotyczące aktywności komunistycznej na terenie Lubelszczyzny26, dalej
była Kielecczyzna, a także południowo-wschodnich Kresów27.
Ważniejsze postacie
Dla Referatu 999 ważne były wszelkie informacje potwierdzające aktywność komunistyczną. Tak więc w sposób znaczący zbiór kartoteki wypełniały karty „osobowe”, odnoszące
się do zidentyfikowanych przez różne komórki AK-owskiego kontrwywiadu, osób związanych (a czasem tylko mających styczność) z działalnością określaną w raportach jako „K”.
W kartotece „Korwety” w sposób naturalny musiały znaleźć się karty dotyczące tych najważniejszych. Znaleźli się więc przywódcy powstałej na początku 1942 r. głównej organizacji
komunistycznej – PPR. Byli też ludzie związani z innymi grupami lewicowymi, które dla
podziemia niepodległościowego mogły stanowić zagrożenie, np. w przypadku związania się
organizacyjnego z „K”.
Wśród rozpracowanych liderów komuny znalazł się np. Marceli Nowotko. W kartotece jest więc karta, na której zapisano: Nowotko Marceli, „Marjan”, „Stary”. Ur 1897 – zmarł
I.1943 r. Sekretarz KC PPR w 1942 r.28 Daty co prawda nie są dokładne – tak urodzenia, jak
i śmierci, ale trzeba pamiętać, że informacje, zwłaszcza dotyczące śmierci, mogły
docierać z opóźnieniem, co powodowało zniekształcenia. W kartotece znalazła się również
karta syna Nowotki – Zbigniewa29, z adresem zamieszkania: Suzina 3 m. 134, która to karta
powstała na podstawie raportu „Komory”30.
Wśród tych, którzy zostali rozpracowani i umieszczeni w kartotece Referatu 999, jest
wielu znaczących działaczy PPR (później także PZPR). Są tam osoby, które później przez lata
odgrywały znaczące role we władzach PRL. Jest tam też jeden z najbliższych współpracowników Władysława Gomułki – Zenon Kliszko, którego opisano następująco: pracuje w f-mie
transportowej u Kempisty ul. Świętokrzyska. Wybitny działacz komunistyczny z ramienia
ZSRR. Ma kontakt z org desantów sowieckich. Karta podpisana: 24-0/B1.31 Inna karta doty-

Były one sygnowane jako Rap. Okr. Lubelskiego, potem także Rap. Inform. „K” z Lubelszczyzny.
Sygnowane Rap. Okr. Małopolska Wsch., a także Rap. Inf. Lwów.
28
AIPN BU, 3536/1, k. 1423.
29
Zbigniew Nowotko (1924–1944), zginął jako cywilna ofiara, w czasie powstania warszawskiego.
Zob. https://www.1944.pl/ofiary-cywilne/zbigniew-nowotko,30812.html [dostęp 12 VII 2021].
30
AIPN BU, 3536/1, k. 1424. „Komora” był to kryptonim jednej z grup wywiadowczych „Korwety”.
31
AIPN BU, 3536/1, k. 696.
26
27
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czy „Hanki Sawickiej”. W kartotece znalazł się zapis: Sawicka Krystyna Anna, „Ziuta”.
Zginęła zastrzelona dn 18.III.[19]43.32
Warto zwrócić też uwagę na jeszcze jedną kategorię zainteresowań komórek antykomunistycznego kontrwywiadu Armii Krajowej, a mianowicie na karty odnoszące się wprost
do ludzi związanych z sowieckim wywiadem na okupowanych terenach Polski (a w Warszawie w sposób szczególny). Wynikało to oczywiście z tego, o czym już była wielokrotnie mowa, a mianowicie z faktu, że PPR, GL-AL, a także inne organizacje komunistyczne
i komunizujące, były w sposób jednoznaczny identyfikowane jako organizacje stanowiące
przyczółki sowieckich wpływów w życiu politycznym okupowanego kraju. Ponadto organizacje komunistyczne były traktowane jako struktury, w których funkcjonowała sowiecka agentura. Agentami sowieckimi było wielu prominentnych działaczy PPR czy GL, na przykład
Marian Spychalski – szef wywiadu GL czy Ignacy Loga Sowiński – członek KC PPR, o którym

wiadomo,

że

działał

jako

agent

„Grigorij

84”33.

Ma

to

swoje

odbicie

w kartotece, w której znajdują się karty z informacjami dotyczącymi zarówno rezydentów sowieckiego wywiadu, jak i osób podejrzewanych przez „Korwetę” o agenturalną zależność
od struktur sowieckiego wywiadu wojskowego i politycznego. Tu można wskazać na działających rezydentów sowieckich siatek wywiadowczych (takie karty pojawiają się w kartotece):
choćby „Grigorij”
Jak mówi stare porzekadło, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi… Oczywiście
w tego rodzaju działalności, zwłaszcza prowadzonej w warunkach konspiracji, nieścisłości
i pomyłki musiały się trafiać. W przypadku kartoteki „Korwety”, która gromadziła informacje
w sposób konspiracyjny o innej konspiracji, błędy zapewne się zdarzały. Ta podwójna konspiracja, widoczna również w kartotece, pociągała za sobą określone konsekwencje. Trafiały się
więc pomyłki, które musiały wówczas powodować zamieszanie. Ale trzeba pamiętać
o warunkach, w jakich prowadzona była ta działalność. Trzeba też pamiętać o ludziach, którzy
te informacje gromadzili i przekazywali. Tak jak raporty „Korwety”, zwłaszcza w swej warstwie politycznej, mogły opierać się na „białym wywiadzie”, tak kartoteka wymagała zupełnie
innego podejścia – tu niezbędna była precyzja i dokładność.
W tym zbiorze takie przypadki też się zdarzały. Jako przykład można tu wskazać kartę, która prawdopodobnie zawiera właśnie takie błędne dane. Dotyczy ona postaci wybitnego
AIPN BU, 3536/1, k. 1798.
Informacja NKGB dla Wydziału Informacji Międzynarodowej KC WKP(b) o składzie Komitetu Centralnego
PPR z 9 V 1944 r., [w:] Polska-ZSRR. Struktury podległości. Dokumenty KC WKP(b) 1944–1949,
oprac. G. Bordiunow, A. Kochański, A. Koseski, G. Matwiejew, A. Paczkowski, Warszawa 1995, s. 21.
32
33
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przedwojennego komunisty – posła na Sejm II RP Mariana Chęcińskiego, którego karta znalazła się w kartotece „Korwety”, sygnowana kryptonimem jednej z komórek wywiadowczych
Referatu 999 oznaczonej jako „Kaktus”. Na karcie znalazł się zapis: Chęciński Marian. Członek P.P.R. przewodniczył na konferencji K.P.P. zwołanej w maju 1940 r. Naczelnik Naczelnej Komendy Wojskowej na terenie Warszawy. Mieszkał poprzednio na ul. Budowlanej 28
dokąd przybył z Tomaszowa, obecnie nigdzie nie meldowany, jest to były poseł, liczy ok. 5055 lat. Obecnie nie jest on już na tym stanowisku. (Rap. Kaktus. 42.)34. Tyle tylko, że jak podaje nota na stronie Biblioteki Sejmowej – Marian Chęciński – urodzony w 1894 r., został
prawdopodobnie zamordowany w 1937 r. w Związku Sowieckim35. Więc nie mógł być członkiem PPR, nie mógł być w Warszawie w 1940 r. Tak też bywało… Ale pamiętać tu trzeba
o warunkach działania kontrwywiadu AK, działań w konspiracji przed Niemcami i działań
wobec konspirującego się przed podziemiem niepodległościowym – podziemia komunistycznego.
Adresy, lokale, magazyny broni
Kolejną kategorią, która pojawiała się w kartotece były adresy lokali organizacyjnych,
w których odbywały się spotkania, szkolenia, narady czy też lokale kontaktowe. Na karcie,
powstałej na bazie raportu sygnowanego kryptonimem „Pracownia 626”, możemy przeczytać
o jednym z takich lokali: Lokal komunistyczny. W-wa Targowa 66 Bar „Gertruda” (dozwolona

dla

wojska).

Kontakty

z

komunistami

niemieckimi

(żołnierze,

oficerowie,

żandarmi oraz dużo Niemców cywilnych. Dokonują się tam wypłaty. Jeden ze współpracowników Włodzimierza Aleksandrowa otrzymał 20.000 zł na ubranie, mieszkanie i prywatne
potrzeby36. Z tego samego źródła pochodził kolejny adres lokalu organizacyjnego PPR
w Warszawie, mieszczący się ul. Terespolskiej37. Ta informacja została potwierdzona innym
raportem, sygnowanym kryptonimem Kurp. Na tej karcie zapis: Lokal zebrań komunistycznych. Na terenie kolejowym Polskiego Towarzystwa Elektrycznego, przed gmachem parowozowni jest czerwony budynek przy ul. Terespolskiej (naprzeciwko terenu „Pocisku”) gdzie
odbywają się zebrania komunistyczne pod b silną osłoną. Dostęp jest trudny, gdyż tylko
zaufani są dopuszczani na miejsce. Obserwacja tego punktu ustaliła tylko, że tam przychodzi

34

AIPN BU, 3536/1, k. 265.
Zob. https://bs.sejm.gov.pl/F?func=findb&request=Ch%C4%99ci%C5%84ski&find_code=WRD&adjacent=N&x=46&y=13 [dostęp 21 VII 2021].
36
AIPN BU, 3536/1, k. 1044.
37
AIPN BU, 3536/1, k. 1056.
35
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jakiś komisar imieniem Wołodia38. Takich kart jest sporo w kartotece, dotyczą one różnych
kategorii lokali. Przykłady można mnożyć: lokal kontaktowy PPR owocarnia … ul. Wspólna
róg Marszałkowskiej39, dalej: Punkt zborny PPR (dzielnica Śródmieście) W-wa ul. Szara 87,
poniżej: lipiec [19]4340.
Wśród tej kategorii kart pojawiają się także karty informujące o lokalach konspiracyjnych różnych grup lewicowych, nie związanych bezpośrednio z komunistami. Tak było
w odniesieniu do grupy o nazwie Związek „Wolność i Lud”41. Trzy adresy odnoszące się
do miejsc zebrań tej lewicowej grupy znalazły się w kartotece „Korwety – przy ul. Ludwiki 3
m. 4, przy ul. Krochmalnej 30 m. 33 i przy ul. Bartniczej 4942.
Również lewicowe grupy żydowskie i wydawane przez nie konspiracyjne czasopisma
znajdowały się w kręgu zainteresowania kontrwywiadu podziemia niepodległościowego.
Źródła informacji ze struktur „Korwety”
Kolejnym zagadnieniem, które związane jest z kartoteką odnalezioną we Włochach
to kwestia źródeł pozyskiwania wiedzy na temat działaczy komunistycznych i komunizującej
lewicy. Jak wynika z analizy źródeł zawartych w zapisach na kartach z kartoteki, były one
wielorakie i gromadzono je w oparciu o bardzo szeroki wachlarz danych. Informacji dostarczały własne źródła Referatu 999, w tym grupy wywiadowcze „Korwety”, a potem także inne
struktury kontrwywiadu AK-owskiego.
Zacznijmy więc od źródeł informacji, które wchodziły w skład struktury Referatu 999,
a które dostarczały wiedzy na temat komunistów (danych osobowych), a także lokali przeznaczonych dla ich „techniki” – a więc miejsc zebrań, redakcji pism, punktów kolportażu, drukarń, składów broni itd.
Warto zwrócić uwagę, iż informacje te zbierali wszyscy ludzie „Korwety”, o czym
świadczyć może fakt, iż nawet sam szef „Korwety”, prof. Stanisław Ostoja Chrostowski, pojawiał się wśród tych, którzy dostarczali informacji na temat działaczy komunistycznych,
których znał, czy też udało mu się rozpracować. Na kartach znajdujących się w kartotece,
pojawia się pseudonim „Just”, którego używał szef Referatu 999. Wśród rozpracowanych
przez „Justa” działaczy komunistycznych znaleźli się m.in. dziennikarz i literat – Marian
AIPN BU, 3536/1, k. 1055.
AIPN BU, 3536/1, k. 1046.
40
AIPN BU, 3536/1, k. 1735.
41
Organizacja powstała w październiku 1939 r. Później, w kwietniu 1941 r., została przekształcona w Związek
Syndykalistów Polskich. Posiadała swoje oddziały zbrojne (Oddziały Sabotażowo-Szturmowe). We wrześniu
1944 r. ZSP uznał KRN i PKWN.
38
39
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Aleksander Kubicki43, który w okresie okupacji związał się z komunistyczną organizacją
„Młot i Sierp”44, w 1943 r. został aresztowany i znalazł się w obozie koncentracyjnym – najpierw Auschwitz, a potem Buchenwald45. Jego też dotyczyła wcześniejsza karta w kartotece
„Korwety”, na której scharakteryzowano obiekt jako trockistę i megalomana. Ta karta również sygnowana jest pseudonimem „Just” 46.
Innym przykładem karty przygotowanej w oparciu o informacje pochodzące od szefa Referatu
(również opatrzone ps. „Just”) jest karta dotycząca Czesława Mankiewicza47 ps. „Piotr”.
Znalazły się na niej dane adresowe: Służew – parcela, ul. Wernyhory 1, dalej zapisano
ur. 20.XII.1920 w ZSSR, s. Aleksandra i Marii z d. Glikson, rzym.-kat., student
od 27.IX.1938. Wszedł do „Spart[akusa], gdzie obecnie pracuje aktywnie. W maju 1941
wrócił z Sowietów. Przebywał m.in. we Lwowie i Białymstoku, gdzie przygotowywano
instruktorów. Poniżej dopisano ołówkiem: patrz „Piotr” (?) A jeszcze niżej: „Just”48.
Inne informacje pochodzące od „Justa” dotyczyły m.in. Andrzeja Klimowicza,
pracownika ośrodka zdrowia czy Mariana Kowalskiego, jak zapisano: rzekomo nauczyciel,
znanego pod ps. „Komendant”49, Dawida Damiana Krantza (Kranca), zarządzającego fabryką,
z podaniem adresu zamieszkania: od 5.IX.40 Leszno 25 m. 1150, a także honorowego
konsula Chile w Warszawie – Szymona vel Symeona Margolina51.
Spora liczba kart jako źródło podaje ogólne określenie referatu antykomunistycznego:
999. Można więc przyjąć, że były to informacje uzyskiwane bezpośrednio od członków tej
struktury. Takich zapisów jest sporo i odnoszą się do wielu, różnych dziedzin. Można powiedzieć, że były to naturalne konsekwencje stałej działalności „Korwety”. Podobnie można
AIPN BU, 3536/1, k. 1057–1059.
Marian Aleksander Kubicki (ur. 29 IX 1908 r., zm. 14 V 1972 r.) – polski dziennikarz, literat i polityk.
W okresie okupacji działał w „Młot i Sierp”, od 1943 r. w Auschwitz . Po wojnie poseł do KRN, na Sejm
Ustawodawczy oraz na Sejm PRL kadencji.
44
Rewolucyjne Rady Robotniczo-Chłopskie „Młot i Sierp” (w literaturze spotyka się także nazwę Centralny
Komitet Rad Robotniczych i Chłopskich Polski) – konspiracyjna organizacja komunistyczna z udziałem radykalnych ludowców działająca od jesieni 1939 r. do marca 1942 r. Większość członków weszła do PPR. Wydawali
pismo „Młot i Sierp”. Zob. B. Syzdek, Organizacja „Młot i Sierp” na Północnym Mazowszu, „Notatki Płockie”,
t. 5, z. 17/18, 1960.
45
AIPN BU, 3536/1, k. 903.
46
AIPN BU, 3536/1, k. 903.
47
Dot. Czesław Mankiewicz (1920–1990) – ur. w Omsku, w latach 30. działacz młodzieżówki PPS i OMS
„Spartakus”, podczas okupacji ZWW, ZWM i PPR. Kierownik techniki KC PPR (od I 1942 r.). 12 II 1943 r.
aresztowany i więziony w Auschwitz oraz na Majdanku. Od 1945 r. oficer pol.-wych., ukończył kurs pilotażu.
W 1955 r. d-ca pułku lotniczego, następnie gen. dyw. LWP (d-ca WOPK 1962–1967). Odwołany w 1967 r.
na fali czystek antysemickich w LWP. Zob. H. P. Kosk Generalicja polska, t. II, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”,
Pruszków 2001.
48
AIPN BU, 3536/1, k. 1179.
49
AIPN BU, 3536/1, k. 830.
50
AIPN BU, 3536/1, k. 865.
42
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przyjąć, że z tego samego źródła, tyle, że na innym etapie pochodzą dane, które na kartach
kartoteki zapisywano jako: Raporty „K”. Kart w ten sposób opisanych mamy w kartotece
„Korwety” sporą liczbę i obejmują one okres aż do początku 1944 roku.
Kolejne źródła informacji, odnotowane w kartotece „Korwety” to komórka wywiadowcza Referatu 999, kierowana przez Jana Ćwilichowskiego ps. „Marciniak”, nosząca kryptonim „Komora”52. Kart sygnowanych tym kryptonimem jest kilkadziesiąt. Podobnie jest
w przypadku kart sygnowanych kryptonimem „Kaktus”, „Klasztor” i „Koszary”. Komórki
wywiadowcze Referatu 999 pracowały w ramach sekcji informacyjno-wywiadowczej, kierowanej przez por. Ludwika Kłobukowskiego ps. „Dorota”, „Panienka”, „Korzeniowski”53.
Trzeba stwierdzić, że dokonania komórek wywiadowczych – tych spod znaku „Komory”,
„Koszar”, „Katusa” czy „Klasztoru” – zasługują na uznanie. Przy każdej z kart, sygnowanych
tymi kryptonimami, można dopisać historię człowieka (czasem pseudonim) z dopiskiem
wskazującym na funkcję, np. w baonie GL Czwartaków54. W raporcie innej komórki
wywiadowczej „Korwety”, występującej pod kryptonimem „Kaktus”, z 11 grudnia 1943 r.
znalazły się dane bojowca z PPR (a więc z GL) z danymi: imię nazwisko, adres, miejsce pracy55. Czasem na kartach, poza danymi osobowymi, znajdowały się uzupełnienia
w postaci np. informacji o aresztowaniu danej osoby – tak było np. na karcie sporządzonej
po informacji „Komory”, gdzie podano datę aresztowania działacza PPR56.
Do kartoteki „Korwety” trafiały także karty, na których umieszczano dane uzyskane
z raportów z innych regionów okupowanego kraju, a które znajdowały się w raportach struktur kontrwywiadowczych z różnych komend okręgowych Armii Krajowej.
Możemy tutaj wskazać materiały pochodzące z co najmniej kilku jeszcze terenów poza
Mazowszem, czyli okręgiem warszawskim. Mamy więc ślady danych pochodzących
z okręgu radomsko-kieleckiego, z okręgu lubelskiego, a także z terenu małopolski Wschodniej, z samego Lwowa, a także z okręgu krakowskiego57. Wśród kart stworzonych w oparciu
o informacje pochodzące z takich raportów mamy np. karty dotyczące np. Stefani Harasyn,
51

AIPN BU, 3536/1, k. 1195.
Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, s. 342.
53
Ludwik Kłobukowski ps. „Dorota”, „Korzeniowski”, „Panienka” – w „Korwecie” od września 1942 r. – szef
działu wywiadowczego, aresztowany razem z bliskim współpracownikiem Zbigniewem Piaseckim „Ferem” –
szefem komórki „Sprawdziany” 30 maja lub 3 czerwca 1944 r., zmarł w więzieniu Gestapo.
54
AIPN BU, 3536/1, k. 315, gdzie „Klasztor” podawał 20 II 1944 r. informację, że ps. „Danuta” jest prelegentką ideową, że dorywczo pełni funkcje łączniczki w tym oddziale.
55
AIPN BU, 3536/1, k. 438 – karta dot. Henryka Gołębiowskiego.
56
AIPN BU, 3536/1, k. 536 – dot. Bogdana Janickiego, aresztowanego 14/15 I 1944 r.
57
Mamy tu takie zapisy na kartach: Rap[orty] Okr[ęgu] Lubelskiego, Rap[orty] Okręgu COP czy Rap[orty]
Okr[ęgu] Małopolska Wsch[odnia], a także Rap.[orty] Inf.[ormacyjne] Lwów.
52
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która jest identyfikowana jako osobista sekretarka Felzmana. Zam. w Borysławiu. […] Pracuje dla Gorkija za pieniądze, propanduje [sic!] hasła komunistyczne i przy pomocy Feldmana
zdobywa dla Gorkija materiał w Gestapo58.
Znajdujemy też karty pochodzące z Okręgu Lubelskiego, na których odnotowywano
dane lokalnych działaczy komunistycznych. Tak było w przypadku karty dotyczącej Wincentego Rejsa, który został opisany jako komendant rejonowy gm. Firlej, który przybył z Warszawy59.
Na jeszcze jedno warto zwrócić uwagę, że z Okręgu Lubelskiego – oprócz raportów
okręgu mamy jako źródło, na podstawie których powstały karty włączone do kartoteki „Korwety” wskazane także Rap[orty] Inform[acyjne] „K” z Lubelszczyzny – a więc raporty skupione na zagadnieniach związanych z działalnością komunistów na terenie tego okręgu. Takie
właśnie źródło informacji zawarte jest na karcie dotyczącej Stefana Bieńka, którego opisano
następująco: Członek bandy PPR w rejonie leśnictwa Skrzyniec i Chmiel. Pochodzi z Majdanu Kozic Dolnych60. Z tego samego źródła pochodzi informacja zawarta na karcie, która opisuje Iwana. Mamy na niej następujący opis: Żyd lub Gruzin. Rysopis: niski, krępy, rysy twarzy czyste, ciemny brunet, starannie golony, twarz śniada, rysy twarzy semickie. Gdy mówi
lub śmieje się widać wiele złotych zębów. Oficer sowiecki w randze kapitana. Jest d-cą bandy
PPR w rejonie leśnictwa Chmiel61. Lubelszczyzna była terenem aktywności grup GL, co musiało powodować zainteresowanie kontrwywiadu okręgowego AK tymi grupami, a to zapewne skutkowało raportami poświęconymi temu zagadnieniu.
Inne źródła informacji – spoza „Korwety”
Informacje na temat ruchu i działaczy komunistycznych i komunizujących gromadzone
były nie tylko przez wywiadowców z ogniw „Korwety”. Można założyć, iż cały kontrwywiad
Armii Krajowej był źródłem informacji dotyczących ludzi, struktur, lokali związanych z różnymi organizacjami komunistycznymi i komunizującymi. Informacje taki pojawiały się
w trakcie działań i prac prowadzonych przez różne komórki podlegające Wydziałowi Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu KG AK, a także w trakcie działań struktur kontrwywiadowczych
w terenie – w okręgach, a czasem także w rejonach62.
AIPN BU, 3536/1, k. 497. Tam w nawiasie informacja: (Bliższe inform. w rap. Lwów 42).
AIPN BU, 3536/1, k. 1757. Raport Okręgu Lubelskiego z 15 X 1943 r.
60
AIPN BU, 3536/1, k. 82.
61
AIPN BU, 3536/1, k. 517.
62
Tu warto przypomnieć, że w raportach „Korwety” pojawiały się wielokrotnie wskazania dotyczące konieczności ściślejszej współpracy okręgowych struktur kontrwywiadu w zakresie zbierania informacji na temat wpływów
„K” w terenie.
58
59
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Spróbujmy przedstawić najważniejsze źródła, spoza „Korwety”, które dostarczały
informacji, co w efekcie dawało kolejne nowe karty w kartotece, a czasem precyzowało dane,
które już w tej kartotece były. Przyjrzyjmy się kolejnym strukturom kontrwywiadowczym,
które wniosły swój wkład do zasobu omawianej kartoteki, których kryptonimy i pseudonimy
znajdują się na kartach. Zacznijmy od referatów, wchodzących w skład Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu.
Referat 992 Biuro Studiów
Zacznijmy więc przegląd źródeł, z których pochodziły informacje, które znajdowały
swoje odbicie w kartotece „Korwety” od Biura Studiów, czyli Referatu 992 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej. Był to referat,
w którym przeprowadzano syntezę informacji z zakresu bezpieczeństwa. W efekcie tego
powstawały raporty na temat stanu bezpieczeństwa niepodległościowych struktur konspiracyjnych. Na czele tego referatu stał Stefan Dembiński, kolejna postać z organizacji „Muszkieterów”, która znalazła się w szeregach ZWZ-AK63.
Kart oznaczonych kryptonimem 992, a więc kryptonimem Referatu Biura Studiów
w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii
Krajowej, jest w tym zbiorze kilka. Zawierają one informacje z różnych stron okupowanego
kraju. Pierwsza – w układzie alfabetycznym, dotyczy działającego na terenie Krakowa i okręgu krakowskiego człowieka występującego pod nazwiskiem N. Dawidowski. Na karcie tej,
datowanej na 20 sierpnia 1943 r., zapisano: Łącznik między kpt. NN bolszewickim a jakimś
wyższym przełożonym na terenie Krakowa. Kpt. NN jest kierownikiem akcji komunistycznej
wdzierania się w szeregi „Trójkąta” i „Koła” podlegają mu również ich oddziały bojowe na
terenie naszych obw[odów] „Naleśnik”, „Twaróg”, „Mleko”. Dawidowski ze wsi Dęba koło
Tarnobrzega utrzymuje kontakt telegraficzny i listowy z człowiekiem z Krakowa, Niedbałą
Edmundem64. Ta karta, oprócz kryptonimu Biura Studiów (992), ma jeszcze jeden kryptonim
„Godło”. To może sugerować, iż informacja ta trafiła na kartę z Okręgu Krakowskiego
za pośrednictwem Biura Studiów.

Stefan Dembiński (1901–1974), ps. „Antoni”, „Brat Antoni”, „Andrzej Zaklika”, „56”, uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej 1920 r., absolwent Wydziału Rolnego Uniwersytetu Poznańskiego, uczestnik wojny obronnej 1939 r., w konspiracji od lutego 1940 r. (organizacja „Muszkieterzy”), od czerwca 1940 r. II zastępca
S. Witkowskiego „Kapitana”, od sierpnia 1942 r. w AK, po wojnie w kraju, aresztowany w 1954 r., 1 II 1955 r.
skazany na 3 lata więzienia, zwolniony w kwietniu 1956 r. Zob. A. K. Kunert, Słownik biograficzny…, s. 58–59.
64
AIPN BU, 3536/1, k. 317. Tu warto zwrócić uwagę na dwa kryptonimy ugrupowań politycznych, które zostały
wymienione. „Trójkąt” to kryptonim Stronnictwa Ludowego, zaś „Koło” to kryptonim PPS, występującego
63
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Z tą karta wiąże się następna, zawierająca dane wymienionego w powyżej omówionej karcie
Edmunda Niedbały z Krakowa. Ta karta, podobnie jak poprzednia, opatrzona jest dwoma
kryptonimami 992 i Godło65. Ten drugi kryptonim wskazuje, że oprócz Biura Studiów, źródłem były informacje z Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej.
Kolejna karta zawiera zapis następujący: Kromicki. Jeden z wybitniejszych działaczy komunistycznych na Śląsku. W 29 wypadkach spowodował wsypę w członków organizacji polskich66. Innego komunistycznego działacza ze Śląska dotyczy kolejna karta, sygnowana kryptonimem 992. Dotyczy ona Andrzeja Przebycika ze Szczakowej, o którym zapisano,
że jest to jeden z czołowych komunistów na Śląsku67.
I jeszcze jedna karta, sygnowana kryptonimem Biura Studiów, zawiera dane osobowe Wandy
Lindenbaum z d. Cybowej, z Warszawy, o której na karcie odnotowano, iż jest zaręczona ze
Stanisławem Zareba komunistą z Kijowa68.
Referat 993/I – centralna sieć informacyjna
Z zestawienia źródeł pochodzenia informacji na temat ruchu komunistycznego
i innych organizacji lewicowych – komunizujących, można wyciągnąć wniosek, iż znaczna
część informacji, które znajdowały swoje odbicie w kartotece „Korwety” pochodziła z centralnej sieci informacyjnej kontrwywiadu KGAK – występującej pod kryptonimem 993/I. Występowała ona także pod kryptonimem jej kierownika – „I-6” albo „I-60”. Miał on zadania
czysto informacyjne – zbierał informacje, a dalej były one rozpracowywane przez inne komórki kontrwywiadowcze. Referat ten dzielił się na siedem grup (oznaczonych kolejnymi
kryptonimami od „I-30” do „I-90”, które z kolei dzieliły się na podgrupy oznaczone
np. „I-41”, „I-42” itd.), zaś szeregowi pracownicy-wywiadowcy oznaczani byli czterocyfrowymi kryptonimami, np. „I-3001” itd.69 Szefem referatu od kwietnia 1942 r. był Feliks Wiązowski, warszawski przemysłowiec, który do kontrwywiadu Armii Krajowej trafił ze struktur
kontrwywiadowczych „Muszkieterów”70, występując w AK pod ps. „Gustaw”71.
w okresie okupacji pod kryptonimem WRN. Obwody, o których mowa w karcie to „Naleśnik”, kryptonim obwodu Nisko-Stalowa Wola, „Twaróg” – obwód AK Tarnobrzeg i „Mleko” – obwód AK Mielec.
65
AIPN BU, 3536/1, k. 1359.
66
AIPN BU, 3536/1, k. 876.
67
AIPN BU, 3536/1, k. 1722.
68
AIPN BU, 3536/1, k. 1018.
69
Szerzej zob. W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada
personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach
1939– 1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s.267–270.
70
Do wątku „Muszkieterów” warto byłoby wrócić oddzielnie, bowiem istnieje co najmniej kilka tropów, wskazujących na „muszkieterski” rodowód co najmniej kilkunastu (jeśli nie kilkudziesięciu) osób z kontrwywiadu AK.
A jeśli do tego dodamy jeszcze istniejące tropy współpracy Stanisława Ostoi Chrostowskiego, szefa „Korwety”,

20

Jak wynika z zestawienia, to właśnie z tej sieci wpływało bardzo dużo informacji,
na podstawie których opracowane były karty włączane do kartoteki „Korwety”. I tak najwięcej
kart sygnowanych jest kryptonimem szefa 993/I. Sporo kart ma też podwójne oznaczenie –
a więc „I-6” i obok tego kryptonim jednej z podgrup referatu 993/I.
Jak już wspomniano, kart z oznaczeniem kryptonimem „I-6” jest w kartotece dużo. Warto też
zwrócić uwagę, że karty te są najczęściej dość obszerne, charakteryzujące się znacznym stopniem precyzji zawartych na nich informacji. I tak np. karta dotycząca Reginy Niemyskiej,
ur. 15 VII 1920 w Charbinie, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Kochanowskiego 13 m. 1,
jest bardzo precyzyjna (cytuje m.in. informacje z biura meldunkowego). Do karty dołączone
są dwie fotografie. Na jednej z nich zapis: Nr 2 Niemyska Regina załącz. do rap. I-6
z 20/VII/4272. W kartotece znajdują się również karty zawierające dane ojca Reginy – Kazimierza Niemyskiego, również zaopatrzone w fotografię. „I-6” stwierdził, że jest pewno
na usługach Kominternu73. Takich kart, jak wyżej omówione, opatrzonych fotografiami jest
w kartotece „Korwety” więcej i dotyczą właśnie osób, o których informacje pochodzą z centralnej sieci informacyjnej kontrwywiadu KG AK.
Zdarzają się, jak już wspomniano, karty opatrzone podwójnym oznakowaniem,
z dwoma kryptonimami. Najczęściej były to oznakowania referatu (a więc „I-6”) i dwucyfrowe, czasem trzycyfrowe, oznakowanie podgrupy sieci informacyjnej (np. „I-40”). Tak jest na
karcie dotyczącej Wojciecha Borowika, byłego wachmistrza KOP, który występował pod nazwiskiem Lipiński74. Jego karta jest opatrzona krypt. „I-72” i „I-6”. Podobnie jest w innych
wypadkach, gdzie karty opatrywane są – oprócz oznaczenia referatu – także oznaczeniem
określonej grupy75. Na marginesie tych zapisów warto zwrócić uwagę na zapis na karcie zawierającej dane Alfreda Krupy. Jest ona opatrzona dwoma kryptonimami: „I-6” oraz „I-603”.
W treści karty znajduje się jeszcze jedna informacja, wskazująca na jeszcze jedną osobę
z „Muszkieterami” to jest to jeszcze jeden trop do zbadania. Szerzej o „Muszkieterach” zob. R. Buczek,
Muszkieterowie, Toronto 1985, także J. Rostkowski, Świat Muszkieterów. Zapomnij albo zgiń, Warszawa 2016.
71
Feliks Wiązowski (1906–1949), ps. „Gustaw”, warszawski przemysłowiec, w konspiracji od listopada 1939 r.,
najpierw w Tajnej Armii Polskiej, a następnie kierownik grupy informacyjnej w kontrwywiadzie „Muszkieterów”. Od kwietnia 1942 r. w AK (ppor. cz.w.), po wojnie miał uczestniczyć w organizacji ucieczki w 1947 r.
St. Mikołajczyka z kraju. Aresztowany 4 II 1949 r. Pięć dni później doznał zapaści (prawdopodobnie wskutek
pobicia przez funkcjonariuszy MBP), a 13 II 1949 r. zmarł w szpitalu więziennym na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Zob. W. Bułhak, A.K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939– 1944,
[w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 268.
72
AIPN BU, 3536/1, k. 1369–1373.
73
AIPN BU, 3536/1, k. 1374–1378.
74
AIPN BU, 3536/1, k. 165.
75
AIPN BU, 3536/1, k. 292, 341, 440 (tam obok „I-6” jest „I-45”), k. 1042–1044 („I-70”), k. 308, 329, 330,
455, 456, 838, („I-85”), k. 1300 („I-401), k. 1838 („I-418”).
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z centralnej sieci informacyjnej – występującą pod kryptonimem „I-401”. Zapis ten brzmi:
Kontaktuje się z Szymczakiem tj. I-40176.
Mamy również i takie karty, które oznaczone są tylko dwucyfrowym kryptonimem
grupy, z której pochodziła informacja, a która znalazła swoje odbicie na karcie. Tak było
w przypadku karty zawierającej dane lekarza Ignacego Landszteina, o którym mamy dużo danych, a wśród nich stwierdzenie, że podobno należał do KPP77. Karta ta opatrzona jest kryptonimem „I-70” szefa grupy, którego autorzy opracowania o kontrwywiadzie KG AK identyfikują jako Michała Różyckiego ps. „Roman”, „Stark”78.
Warto wspomnieć jeszcze o jednym źródle z centralnej sieci informacyjnej Wydziału
Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu, występującym pod kryptonimem „I-71”, a który to kryptonim W. Bułhak i A. K. Kunert przypisują Stanisławowi Zameckiemu79. W kartotece „Korwety” mamy kilka kart sygnowanych tym kryptonimem. Pierwsza z kart sygnowana jest przez
„I-71” wraz z szefostwem „I-6”80. Podobnie podwójnie sygnowana jest karta, której obiektem
był Stanisław Pawlak, zamieszkały na ul. Marii Kazimiery 28 m. 5. Na karcie szczegółowo
opisano jego sytuację rodzinną – dwaj synowie, którzy ukończyli studia w Polsce, w latach
trzydziestych wyjechali do Związku Sowieckiego. Sam St. Pawlak także wyjeżdżał do
ZSRS81.
Kolejna karta, sygnowana tym kryptonimem, jest niejako uzupełnieniem karty, podpisanej kryptonimem szefostwa referatu i zawierającym fotografię „obiektu” rozpracowywanego przez kontrwywiad82. Karta dotyczy Władysława Maika, przy którym, poza wskazaniem
adresu: Białostocka 11, opisano ośrodek szkoleniowy komunistów83.
76

AIPN BU, 3536/1, k. 884.
AIPN BU, 3536/1, k. 965–966. Obszerny zapis dot.: Landsztein Ignacy, W-wa, Wspólna 61 m 4 tel 9-49-14.
Żyd. Dr med internista – przemiana materji …
78
Michał Różycki (1908–1997), ps. „Roman”, „Stark”, od 1938 r. studiował na Politechnice Warszawskiej.
W konspiracji od listopada 1939 r., początkowo w Polskiej Organizacji Zbrojnej i Tajnej Armii Polskiej. Na
przełomie 1940/1941 r. w kontrwywiadzie „Muszkieterów”, od 1942 r. w AK, uczestnik Powstania Warszawskiego (baon AK „Łukasiński”). Po wojnie ponownie student Politechniki Warszawskiej, następnie dyrektor
Przedsiębiorstwa Robót Energetycznych w Poznaniu, cel prób werbunkowych MBP. Zmarł w Warszawie.
Zob. W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna
kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–1944,
[w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 269.
79
Stanisław Zamecki jun. (1919–), ps. „Pobóg”, „I-71”, uczestnik Powstania Warszawskiego (baon AK „Ruczaj”), zob. W. Bułhak, A.K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–1944,
[w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 270, przyp. 105.
80
AIPN BU, 3536/1, k. 909.
81
AIPN BU, 3536/1, k. 1544.
82
AIPN BU, 3536/1, k. 1132–1135.
83
AIPN BU, 3536/1, k. 1136. Zapis: przywódca odcinka Praga, wykazuje ostatnio dużą aktywność wśród robotników kolejowych. Około 10.X.42 przyjechał do W-wy do pracy w charakterze pracownika fiz. w Miejskim Za77
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Ostatnia karta sygnowana kryptonimem Stanisława Zameckiego, wespół z innym
krypt. „I-712” (prawdopodobnie jednego z wywiadowców z grupy Zameckiego), podobnie jak
pozostałe przez niego sygnowane, są bardzo precyzyjne jeśli chodzi o daty i adresy. Dotyczy
Danuty Janiny Pawłowskiej, urodzonej 1 października 1924 r., zamieszkałej w Warszawie
przy ul. Rybnej 24 m. 6. Dalej bardzo precyzyjne dane dotyczące współlokatorów (prawdopodobnie dane z urzędu lokalowego). Tekst sygnowany przez „I-71” brzmi: Wg informacji z kół
„Pobudki” Pawłowska Danuta została wciągnięta w robotę K[omunistów], Obecnie mimo
chęci (jakoby) wyjścia z K[omunistów], już jej nie puszczają. Wiadomości sprawdzić się nie
udało. Możliwe że idzie o inną Danutę Pawłowską84. Jak z powyższego wynika, jeśli informacja nie została do końca sprawdzona, to było to zaznaczane na kartach. Przy czym zastanawiające jest tu źródło informacji – z kół „Pobudki”… Była to jedna z konspiracyjnych
organizacji narodowych wywodzących się z Ruchu Narodowo-Radykalnego Bolesława Piaseckiego, skupiona wokół pisma o tym tytule85. Od marca 1941 r. „Pobudka” wchodziła
w skład Konfederacji Narodu.
Zdarzały się, jak już wcześniej wskazywano, podwójne oznaczenia, gdzie obok oznaczenia referatu „I-6”, znajdowało się czterocyfrowe oznaczenie konkretnego wywiadowcy
centralnej sieci informacyjnej kontrwywiadu KG AK. Tak było np. w przypadku karty dotyczącej Stanisława Branskiego, który wg inform z „M i P” jest kierownikiem kilku komunistycznych grup politycznych86. Tu obok kryptonimu „I-6” pojawia się kryptonim „I-7123”,
który według ustaleń W. Bułhaka i A. K. Kunerta oznaczał Ryszarda Najberga87. Podobny,
podwójny zapis źródła mamy w przypadku karty zawierającej dane Jana Kwiekowskiego88.

rządzie Melioracyjnym – po dłuższym pobycie (paromiesięczn.) we wsi Łysków pod Siedlcami. Według opinii
Maika wieś ta znajduje się w najbliższej odległ. ok. 5 km. od 3 do 4 st. kol. za Siedlcami, jadąc z W-wy
do Siedlec. W Łyskowie ma się znajdować ośrodek szkoleniowy K[omunistów], mający stały kontakt z dywersantami bolszew[ickimi]. Bliższe dane o wymienionym ośrodku nieznane.
84
AIPN BU, 3536/1, k. 1549. O tej samej osobie w następnej karcie 1550 sygnowanej przez „Monopol
Nachrichtendienst”.
85
Pierwszy numer „Pobudki” ukazał się w listopadzie 1939 r. Ukazywał się aż do czerwca 1943 r., kiedy to został przekazany AK. Zob. S. Lewandowska, Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939–1945,
Warszawa 1982, s. 112.
86
AIPN BU, 3536/1, k. 180–181, 182–183.
87
Ryszard Najberg (1922–2002), w Powstaniu Warszawskim w Baonie AK „Ruczaj”, po wojnie inż. hutnik,
zastępca sekretarza generalnego SIiTMP, zmarł w Warszawie. Zob. W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad
Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru
Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ-AK w latach 1939–1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej,
red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 270, przyp. 103.
88
AIPN BU, 3536/1, k. 950. Kwiekowski Jan. Ur. Zam. ul. Brudnowska 14, Szewc, członek „Bundu”, czynny
komunista karany więzieniem, ukrywał się, gdyż popełnił napad na rozkaz partii. Karta ma datę
18 XI 1943 r.
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Tu obok kryptonimu referatu „I-6” znajduje się kryptonim innego wywiadowcy: oznaczonego
jako „I-6071”.
Mamy jeszcze jeden kryptonim, o którym warto wspomnieć: na kartach w kartotece
„Korwety” ma on oznaczenie „E.27”. Jeśli przyjąć, że jest on tożsamy z inaczej zapisanym
kryptonimem „E-27” to możemy mieć tu do czynienia z jeszcze jedną osobą, związaną z referatem 993. Karty te są opatrzone, jak wspomniano, kryptonimem „E.27”, jeśli przyjmiemy
założenie

przedstawione

powyżej,

to

mamy

kryptonim

przypisany

do

szefowej

w referacie ewidencji działu operacyjnego – oznaczonym jako „993/E” – Eugenii Ryś. Była
ona szefową referatu prowadzącego kartoteki działu operacyjnego Oddziału II KG AK.
W konspiracji od czerwca 1940 r., działała w kontrwywiadzie „Muszkieterów”, a od lutego
1942 r. w kontrwywiadzie Armii Krajowej89. Obie wspomniane karty datowane są na październik 1943 r., pierwsza jest lakoniczna – zawiera nazwisko i imię oraz datę i miejsce urodzenia Czesława Wrony, z dopiskiem: do porównania z Wroną Stanisławem90. Druga z kolei,
obszerna i dokładna, dotyczy Wrony Stanisława91. Ta druga karta, oprócz wspomnianego zapisu „E.27” ma jeszcze określenie „p.13”. To kolejny trop, który wart jest bardziej szczegółowych badań, tym bardziej, że nie ma tego oznaczenia nigdzie indziej poza tymi dwoma kartami…
Referat Policyjny – 993/P
Kolejnym źródłem informacji, które znajdowały swoje odbicie w kartotece „Korwety”
są dane uzyskiwane ze źródeł w tzw. „granatowej” Policji. Tu trzeba jednoznacznie podkreślić, iż ta „Polnische Polizei im GG”, nie była w sensie prawnym kontynuacją polskiej Policji
Państwowej, choć składała się w większości z Polaków. Jednak zwierzchnictwo nad tą formacją było niemieckie92.
W kontrwywiadzie KG AK znajdowała się komórka: referat oznaczony kryptonimem
993/P. Komórka ta składała się z zaprzysiężonych funkcjonariuszy tzw. „granatowej” Policji
(którzy w przeważającej większości byli funkcjonariuszami wywodzącymi się z przedwrze-

Eugenia Szarek Ryś (1909–1991), studentka historii na Uniwersytecie Warszawskim. Po wojnie mieszkała
i pracowała do 1970 r. w administracji Wydziału Oświaty w Gdyni. Zob. W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad
Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru
Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej,
red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 261.
90
AIPN BU, 3536/1, k. 1913.
91
AIPN BU, 3536/1, k. 1914–1915.
92
Na ten temat zob. M. Korkuć, Niemiecka Polnische Polizei. Historyczny i państwowo-prawny kontekst
funkcjonowania granatowej policji w Generalnym Gubernatorstwie 1939–1945, [w:] Policja granatowa
89
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śniowej Policji Państwowej, a także pracowników Policji Kryminalnej (Kripo). Stanowili oni
znakomite źródło informacji, a także byli znakomitym środkiem do rozpracowań (przeszukania, rewizje itp.). Nadto Referat 993/P zajmował się rozpracowywaniem polskich policjantów,
którzy poszli na współpracę z Gestapo93. Szefem referatu policyjnego był kpt. Stanisław Koczalski ps. „Krummenlanke”, używający kryptonimu „P-14”94. A po nim, od sierpnia 1942 r.
por. Roman Iwicki „Roman Wierzbowski”, używający kryptonimu „P-15”95.
Tu trzeba wspomnieć, iż konspiratorzy z tego referatu kontrwywiadu AK byli
w podwójnie trudnej sytuacji. Służąc podziemnemu państwu polskiemu, narażali się na niebezpieczeństwo, nosząc mundury policjantów na służbie okupanta, narażali się na ostracyzm
społeczny. A ponadto byli obiektem akcji ze strony bojówek różnych organizacji konspiracyjnych – w tym specgrup Gwardii Ludowej96. Warto o tym pamiętać, gdy chce się uogólniać
opinie o „granatowej” Policji. Trzeba pamiętać o zasługach tych policjantów, którzy, świadomi niebezpieczeństw, służyli sprawie niepodległej Rzeczypospolitej.
Wracając do kartoteki „Korwety”, warto spojrzeć na kilka kart, na których dane
pochodzą właśnie z policyjnych źródeł. Są one sygnowane kryptonimem referatu „993/P” czasem jeszcze dodatkowym oznakowaniem np. „P.20/I”. Takie właśnie sygnatury posiada karta,
datowana 21 XI 1943 r., dotycząca Władysława Dabrosa, zam. Pyry, ul. Słoneczna 11, która
zawiera zapis: Silnie podejrzany o udział w pracach komunistycznych97.
Elementem, który można wiązać z referatem „policyjnym” są karty oznaczone kryptonimami oznaczonymi jako „P.13”, „P.17/I”, „P.17/II”, „P.17/IV”, „P.19/I” i „P.20/I”. Jest to

w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945, red. T. Domański i E. Majcher-Ociesa, Kielce-Warszawa
2019, s. 14–85.
93
Szerzej zob. W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada
personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–
1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 270–274.
94
Stanisław Koczalski (1895–1943), funkcjonariusz Policji Państwowej do 1927 r., w konspiracji od 1940 r.,
najpierw w Tajnej Armii Polskiej, potem zastępca szefa kontrwywiadu „Muszkieterów”, od 1942 r. w kontrwywiadzie AK. Zob. A. K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 1, Warszawa
1987, s. 97–98.
95
Roman Iwicki (1904–1969), prawnik, absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1932 r.), uczestnik wojny
obronnej 1939 r., zbiegł z niewoli sowieckiej, w konspiracji od lutego 1940 r., najpierw w Tajnej Armii Polskiej,
potem w kontrwywiadzie „Muszkieterów”. Od listopada 1941 r. w kontrwywiadzie AK, uczestnik Powstania
Warszawskiego, w niewoli niemieckiej. Po powrocie z Wielkiej Brytanii do kraju rozpracowywany przez UB.
Wrócił do Wielkiej Brytanii, a następnie wyjechał do USA. Zob. A. K. Kunert, Słownik…, t. 3, Warszawa 1991,
s. 84–85.
96
Ofiarami akcji byli współpracujący z AK, wysocy funkcjonariusze granatowej Policji: A. Reszczyński
czy T. Kierski. Pisze o tym T. Strzembosz, Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939–1944, Warszawa 1983,
s. 242–243. Tu warto zauważyć, że wskazani przez T. Strzembosza wykonawcy tego wyroku – szef Okręgu
W-wa Miasto GL Bolesław Kowalski ps. „Janek” oraz Osipczuk – posiadali karty w kartotece „Korwety”.
Zob. AIPN BU, 3536/1, k. 532 „Janek”. Były komendant G.L. Członek PPR. Pracuje na Powiślu. Także:
AIPN BU, 3536/1, k. 1486–1487 – karta dot. Osipczuk Jerzy.
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o tyle prawdopodobne, że w kilku przypadkach kryptonimy te występują razem z kryptonimem Referatu („993/P”), a to może wskazywać na bliższe określenie pochodzenia informacji,
pozwalające określić z jakiej komórki kontrwywiadu, umiejscowionego w szeregach „granatowej” policji pochodzi dana informacja. Przykładem jest przywołana powyżej karta dotycząca Wł. Dabrosa. Podobnie jest w przypadku karty z danymi Zbigniewa Stefana Kasiarza.
Karta ta również opatrzona jest podwójnym kryptonimem – najpierw „P.17/I”, a poniżej
„993/P”98. Kart oznaczonych podobnymi kryptonimami, znajduje się w kartotece jeszcze
kilka.
Referat 993/G
Również inne referaty kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej wnosiły swój
wkład w poszerzanie bazy kartotecznej, którą operowała „Korweta”. Żołnierze innych referatów kontrwywiadu centrali Armii Krajowej, gdy wpadali na trop czy też stykali się z ludźmi
związanymi z szeroko rozumianymi środowiskami komunistycznymi, przekazywali spostrzeżenia i ustalone dane swoim zwierzchnikom, a stamtąd trafiały one do „Korwety” zasilając
kartotekę „K”.
Referat 993/G był jedną z pierwszych wykrystalizowanych komórek kontrwywiadu
w Komendzie Głównej AK. Swój kryptonim zawdzięczał pierwszej literze pseudonimu swego szefa Leonarda Zbyszyńskiego ps. „Garbus”99. Potem, gdy Zbyszyński zmienił pseudonim
na „Lalek”, referat określano kryptonimem „993/L”. Przyjęło się określać ten referat jako
zajmujący się małymi aferami czyli małych grup, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu
konspiracji niepodległościowej.
Z tego źródła, to znaczy z takim oznaczeniem, mamy kilka kart w kartotece „Korwety”. Pierwsza z nich ma charakter osobowy i zawiera dane Bronisława Bobera ps. „Stały”,
który był pracownikiem gazowni miejskiej, w konspiracji komunistycznej był sekretarzem
Dzielnicy Czerniaków PPR. Mamy tam jeszcze informację, że został on zastrzelony w czasie

97

AIPN BU, 3536/1, k. 306. Podobną charakterystykę zawiera k. 714 dotycząca Mariana Kochanowskiego,
zam. w Grabowie koło Warszawy.
98
AIPN BU, 3536/1, k. 655. Tam opis: Kasiarz Zbigniew Stefan. W-wa ul. Obozowa 83/33. Łącznik OPL przy
komendzie obwodu „Północ” PPR – ul. Ciepła 13. Ur 22.6.23., narodowość polska. Przekonania ma
wybitnie komunistyczne z czem się nie kryje. Dn 6.7.43 po otrzymaniu wiadomości o śmierci gen. Sikorskiego
wyraził się wobec całego personelu Komendy Obwodu PP „Północ”, że Polska większą stratę poniosła w osobie
zastrzelonego Junoszy Stępowskiego niż w osobie gen. Sikorskiego, który był niczem więcej jak tylko wichrzycielem porządku światowego, mając na myśli ostatnie nieporozumienia z Sowietami.
99
Leonard Zbyszyński (1896–1967), ps. „Garbus”, „Lalek”, oficer służby stałej WP, od 1934 r. w stanie
spoczynku, uczestnik wojny obronnej 1939 r., od maja 1940 r. w konspiracji warszawskiej – w Konfederacji
Narodu i Polskiej Organizacji Zbrojnej, od lipca 1941 r. w ZWZ-AK – szef referatu, po wojnie w Warszawie,
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aresztowania w nocy z 17 na 18 maja 1943 r.100 Również kolejna karta ma ten sam charakter:
powstała w tym samym czasie i dotyczyła podobnych okoliczności. Karta ta dotyczyła również pracownika gazowni przy ul. Ludnej 16. Na karcie podano tylko nazwisko: Kowalewski
(bez imienia), który był członkiem PPR i został aresztowany w tym samym czasie co B. Bober
– 17/18 maja 1943 r.101
Dwie kolejne karty w kartotece „Korwety”, sygnowane kryptonimem „993/G”, mają
inny charakter. Zawierają dane lokali wykorzystywanych przez struktury partii komunistycznej. Pierwsza z nich, obszerna, zapisana po obu stronach, zawiera spis mieszkańców kamienicy, w której podejrzewano, iż znajduje się magazyn broni. Jak zapisano, Gestapo przeprowadziło tam rewizję ale niczego nie znaleziono102. Podobny charakter ma inna karta sygnowana
kryptonimem „993/G”. To karta zawierające dane baru „Gertruda”, w którym zdaniem
AK-owskiego kontrwywiadu znajdował się lokal, w którym odbywały się zebrania grup
komunistycznych103.
Referat 994/B (Sonda)
Kolejny referat kontrwywiadu, zajmujący się mniejszymi organizacjami o niesprecyzowanym obliczu ideowym, określany kryptonimem „994/B” dostarczał informacji, które
znajdowały swoje odbicie w kartotece „Korwety”. Referat 994 „Sonda” zajmował się rozpracowaniem mniejszych organizacji o nieskrystalizowanym obliczu politycznym (m.in. „Miecz
i Pług”, PLAN, KON itp.). Nazywany jest też referatem informacji politycznej. Zajmował się
„białym kontrwywiadem” – gromadził komplety wszelkich druków konspiracyjnych.
Tu mamy trzy karty bezsprzecznie opatrzone kryptonimem tego referatu kontrwywiadowczego. Pierwsza karta, dotycząca konduktorki tramwajarskiej, agentki Gestapo (podany
nawet nr legitymacji), datowana 15 sierpnia 1943 r., jest dodatkowo opatrzona, pod kryptonimem referatu, jeszcze dopiskiem: według relacji Konrada104. Kolejna karta, również opatrzow 1949 r. uwięziony przez UB (wymuszono zgodę na współpracę), w 1953 r. zdekonspirował się.
Zob. M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990, s. 468.
100
AIPN BU, 3536/1, k. 107.
101
AIPN BU, 3536/1, k. 818.
102
AIPN BU, 3536/1, k. 1050–1051.
103
AIPN BU, 3536/1, k. 1053.
104
W Referacie 994 „Konrad" był kierownikiem jednej z grup wywiadowczych, a jednocześnie pełnił funkcję
etatowego archiwisty. Był to Władysław Janowski, ps. „Konrad”, „Władysław”, „Rojst”, ur. 14 II 1893 r.
w Mińsku Litewskim , dr ekonomii, przed 1939 r. wysoki urzędnik państwowy (w strukturach bezpieczeństwa),
także p.o. wicewojewoda tarnopolski i starosta, w okresie okupacji szef jednej z grup agenturalnych Referatu
994. Jednocześnie pełnił funkcję etatowego archiwisty Referatu 994/B. Zob. W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru
Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej,
red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 281, przyp. 144.

27

na kryptonimem „994/B”, dotyczy osoby określonej jako: Krassowska „Krasa”. W redakcji
„Myśli Młodych”. Podaje się za hrabinę. Harcerka, dziennikarka, lat około 25. Utrzymuje
dość bliskie stosunki z PPR przez swego kochanka członka komunistycznej partji105. Karta
zawiera, pod kryptonimem referatu, w nawiasie dopisek Wilczur. Był to pseudonim jednego
z żołnierzy referatu, którego życiorys pełen jest przedziwnych zdarzeń i zwrotów106. Ostatnia
karta też jest sygnowana tym samym zapisem: kryptonim referatu: „994/B” i pod spodem,
w nawiasie: Wilczur. Ta karta nosi zapis: Peters Jerzy „Hel”, „Ton”. W redakcji „Myśli Młodych”. W-wa ul. Oleandrów 3. Lat ok. 22. Zdolny i nieprzeciętnie inteligentny, co wyrobiło
w nim wielką pewność siebie i zarozumiałość. Bardzo dynamiczny. Twierdzi o sobie, że jest
synem Żydówki i wyższego oficera armii niemieckiej. Wedle jego słów ma rozległe kontakty
w PS i PPR. Typ dość mętny107. Wspominane tu w obu przypadkach pismo „Myśl Młodych”
to pismo Związku Syndykalistów Polskich, którego kilka numerów ukazało się w 1943 r.,
a którzy związali się z PPR108.
Brygada „Korwina”
Jednym z ważnych źródeł pozyskiwania informacji na temat komunistów, a zwłaszcza
ludzi związanych z organizacjami konspiracji komunistycznej, była Brygada „Korwina”.
Temu oddziałowi, a zwłaszcza jej ludziom warto poświęcić trochę uwagi. Tym bardziej,
że wywołuje różne oceny historyków.
Brygada „Korwina” jest jednym ze źródeł informacji kontrwywiadowczych, które powtarza się na kartach w kartotece Referatu 999. To wyjątkowa jednostka, która specjalizowała
się w działaniach przeciw komunistom. Prowadziła rozpoznanie kontrwywiadowcze na potrzeby kontrwywiadu KG AK. Jej losy to kolejny wątek zawierający wiele różnych elemen-
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AIPN BU, 3536/1, k. 867.
Juliusz Garztecki (1920–2017), ps. „Wilczur”, absolwent LO S. Batorego w Warszawie, uczestnik wojny
obronnej 1939 r., w konspiracji od października 1939 r., od stycznia 1941 r., wg własnej relacji, w kontrwywiadzie ZWZ-AK, w Referacie 994 bliski współpracownik szefa „Litwina”, w czasie Powstania Warszawskiego
w PAL, po powstaniu w niewoli niemieckiej (Oflag II D), gdzie ogłosił się „przedstawicielem PKWN”. W lutym
1945 r. zwerbowany do GZI – rozpracowywał środowiska AK, potem w wywiadzie MBP – działał we Włoszech
przeciw żołnierzom gen. Wł. Andersa. W 1949 r. sprowadzony do kraju i aresztowany. Zwolniony w 1954 r.,
zakładał Klub Krzywego Koła, w latach 1957–1962 pracował w MSZ, był długoletnim płatnym TW SB – rozpracowywał m.in. KOR i KPN, na własną prośbę internowany w stanie wojennym (Białołęka), potem rozpracowywał wrocławską „S” – doprowadził do aresztowania J. Piniora. Niezwykle płodny literacko – autor m.in.
wspomnień Armia Krajowa i nie tylko. Za i przeciw. Opowieści oficera kontrwywiadu, Wrocław 2006, jego
obszerny biogram: W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada
personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–
1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 288–289.
107
AIPN BU, 3536/1, k. 1569.
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tów. Generalnie zadaniem Brygady była osłona kontrwywiadowcza struktur kierowniczych
podziemnego wojska przed obcą agenturą, także przed infiltracją ze strony komunistów,
a w dalszej kolejności przed rozpracowywaniem tych struktur przez wywiad sowiecki109.
Struktura powstała we wrześniu 1941 r., a założycielem i szefem Brygady „Korwina” był
ppłk Wiktor Boczkowski-Boćkowski, przedwojenny oficer wywiadu WP110. Wraz z „Korwinem” do ZWZ-AK przeszli jego najbliżsi i najcenniejsi współpracownicy, m.in. por. rez.
Stanisław Kopiński111 oraz por. rez. Kazimierz Cessanis. O tym drugim parę słów wypada
napisać oddzielnie. W 1942 r. dołączył jeszcze jeden wybitny współpracownik „Korwina”:
por. Konstanty Janiszewski112. W strukturze kontrwywiadu AK Brygada „Korwina” szybko
108

G. Zackiewicz, Prasa Związku Syndykalistów Polskich w latach II wojny światowej, s. 157. Zob.
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8552/1/G_Zackiewicz_Prasa_Zwiazku_Syndykalistow_P
olskich.pdf [dostęp 20 VII 2021].
109
Dotąd ta struktura kontrwywiadu AK doczekała się dwóch większych artykułów omawiających działalność
Brygady Korwina. Zob. J. Marszalec, Brygada „Korwina”. Przyczynek do dziejów kontrwywiadu AK,
[w:] Polska Partia Robotnicza – Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944/1945,
Rzeszów 2013, s. 316–326, O. Borzęcki, Brygada Korwina w szeregach ZWZ-AK w latach 1941–1943, „Dzieje
Najnowsze”, nr 3/2015, s. 49–74.
110
Wiktor Franciszek Boczkowski–Boćkowski (1885–1967), ps. „Korwin” „Kruk”, „Dziadek”, „Broda”.
Ppłk rez. piechoty WP. Odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Podczas pierwszej wojny światowej
oficer wywiadu armii rosyjskiej – brał czynny udział w tworzeniu tzw. Legionu Puławskiego. Od maja 1917 r.
do kwietnia 1918 r. służył jako oficer łącznikowy pomiędzy Dowództwem Frontu Północno-Zachodniego a attaché rosyjskim w Kopenhadze. Następnie wyjechał do Francji, gdzie wstąpił do armii gen. Józefa Hallera. Powrócił do Polski w czerwcu 1919 r. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej (m.in. jako dowódca 157 pp).
Od 1922 r. szef kontrwywiadu Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu. W 1925 r. na własną prośbę
przeniesiony do rezerwy (prawdopodobnie w wyniku orzeczenia Sądu Honorowego dla Oficerów Sztabowych
przy DOK VII w Poznaniu z dn. 15 XI 1925 r., uznającego ppłk. Boczkowskiego za winnego wykorzystania
zajmowanego stanowiska służbowego dla uzyskania korzyści majątkowej). Po przejściu do rezerwy założył firmę
zajmującą się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. We wrześniu 1939 r. wyjechał do Wilna, skąd
po wkroczeniu wojsk sowieckich udał się do Kowna. Posługując się fałszywymi dokumentami, próbował przedostać się do Francji (podróżował na statku „Estonia”). Został jednak zatrzymany przez Niemców i osadzony
w stalagu Gross–Born Westfalenhof. W czerwcu 1940 r. został przeniesiony na Pawiak, skąd po kilku dniach
wyszedł na wolność. Od 1941 r. działał w konspiracji w Warszawie. Początkowo związany z Organizacją Bojową Związku Syndykalistów Polskich, a następnie z ZWZ-AK. Pod koniec 1943 r. zerwał kontakt z AK i wraz
z większością pracowników swojej brygady rozpoczął pracę dla kontrwywiadu Delegatury Rządu. W 1947 r.
aresztowany przez funkcjonariuszy MBP. W 1954 r. skazany na piętnaście lat więzienia przez Sąd Wojewódzki
w Warszawie. Prawdopodobnie w 1956 r. ppłk Boczkowski został zwolniony z więzienia. Jego dalsze losy
są nieznane. Zob. Dz. Pers. MSWojsk., nr 21/1922, s. 533; nr 31/1922, s. 707; AIPN BU, 1558/30; AIPN BU,
0330/235/44; AIPN BU, 0330/235/27.
111
Stanisław Kopiński (1897–1944), ps. „Koper”, „Kopernik”, „Piórko”. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w stopniu porucznika. Podczas drugiej wojny światowej pracował w komórce antykomunistycznej
Brygady Korwina. Początkowo pełnił funkcję łącznika pomiędzy ppłk. Boczkowskim a por. Janiszewskim. Pod
koniec 1943 r. objął stanowisko zastępcy ppłk. Boczkowskiego. W Powstaniu Warszawskim walczył na Starym
Mieście w batalionie im. Stefana Czarnieckiego (batalion „Gozdawa”). Poległ 13 VIII 1944 r. Zob. Dz. Pers.
MSWojsk., nr 27/1921, s. 1134; IPN BU, 0298/283, k. 23; IPN BU, 1558/60, k. 305, Meldunek mjr. Klausala
pt. „Koper”; Muzeum Powstania Warszawskiego – „Mur Pamięci”, nr 25/189.
112
Konstanty Janiszewski (1888–1944), ps. „Niedźwiedź”, „Karol”, „Rybak”, „Leliwa”. Podczas I wojny
światowej w armii niemieckiej, był też członkiem POW. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. W 1920 r.
zweryfikowany w stopniu porucznika, służył w Ekspozyturze Oddziału II NDWP w Poznaniu. Po wojnie zdemobilizowany – pracował jako zarządca nieruchomości. Od 1925 r. członek Poznańskiego Koła Oficerów Rezerwy.
We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy. Podczas okupacji zatrudniony jako technik w Biurze Odbudowy Warszawy. Od 1941 r. szef komórki wywiadowczej OB ZSP (związany z Jerzym Gosiewskim). Następnie
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zwiększyła liczebność. Jak podkreśla w swym artykule O. Borzęcki, znaczna część „etatowych” pracowników Brygady służyła w czasie wojny polsko-bolszewickiej w wywiadzie WP
oraz miała doświadczenie konspiracyjne wyniesione jeszcze z okresu walk z zaborcami.
W drugiej połowie 1943 r. w Brygadzie „Korwina” służyło około sześćdziesięciu osób pracujących w siedmiu komórkach.
To stąd właśnie pochodziła większość informacji, które przekazywano kierownictwu
kontrwywiadu AK, a stamtąd trafiały one do „Korwety” i były umieszczane w kartotece „K”.
Szef Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej AK
por. Bernard Zakrzewski „Oskar”, w czasie przesłuchań przez funkcjonariuszy MBP
w 1951 r., oceniając dokonania Brygady „Korwina” stwierdził, że w 1942 r. „było to najpoważniejsze źródło odnośnie informacji z terenu komunistycznego, na którym w tym czasie
opierał się O.[ddział] II KG AK. Z nadsyłanych materiałów [...] wiadomo mi, że [ppłk Boczkowski] miał szeroko rozbudowaną sieć informacyjną na terenie PPR i GL, o czym świadczyły dokładne rozpracowania tych organizacji”113. To pokazuje jak ważną rolę na tym polu
odgrywała Brygada „Korwina”.
Janusz Marszalec inaczej ocenia dokonania kontrwywiadowcze Brygady „Korwina”,
uważając, iż pomimo znacznych dokonań tej struktury, minusów w bilansie działalności ludzi
„Korwina” było dużo114.
Materiały, których dostarczali wywiadowcy Brygady, które znajdowały swoje odbicie
w kartotece „Korwety”, sygnowane były na różne sposoby. Jedne miały tylko ogólne wskazanie – jako źródło informacji – po prostu Brygada „Korwina”. Tych jest sporo i pokazują
zakres możliwości ludzi „Korwina” w penetrowaniu środowisk komunistycznych. Ich infor-

pracował w Brygadzie Korwina, gdzie objął dowództwo nad komórką wywiadu antysowieckiego. W 1943 r.
przeszedł pod bezpośrednie rozkazy mjr. Klausala i objął dowództwo nad własną brygadą KW. Prawdopodobnie
w 1944 r. został przeniesiony do Oddziału Informacyjnego Kedywu KG AK. Nawiązał również współpracę
z KW KG AK. Podczas okupacji pomagał rodzinie żydowskiej ukrywającej się w Michalinie. W lutym 1944 r.
Niemcy odkryli kryjówkę, w wyniku czego por. Janiszewski został aresztowany przez Gestapo. Po ujawnieniu
swojej funkcji w AK, zgodził się na współpracę z okupantem. Po wyjściu na wolność zameldował o tym fakcie
KW KG AK. Otrzymał rozkaz zerwania kontaktów konspiracyjnych i opuszczenia Warszawy. Rozkazu tego nie
wykonał, za co 23 II 1944 r. został zastrzelony w swoim mieszkaniu na ul. Siennej 61. Zob. CAW,
MN 8.11.1937, IPN BU, 0330/235/44, k. 106, Protokół przesłuchania oskarżonego W. Boczkowskiego
z dn. 26 X 1948 r.; AAN, AK, Mf 2394/1, 203/X–5, k. 2, Wykaz etatowych pracowników komendy Obszaru
Warszawa AK [brak daty]. Tam figuruje jako „Karol Niedźwiedzki”. W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad
Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru
Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ-AK w latach 1939–1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej,
red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 353
113
O. Borzęcki, Brygada Korwina w szeregach ZWZ-AK …, s. 53.
114
J. Marszalec, Brygada „Korwina”. Przyczynek do dziejów kontrwywiadu AK, [w:] Polska Partia Robotnicza,
Gwardia Ludowa/Armia Ludowa na ziemiach polskich 1942–1944, red. K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński,
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macje są precyzyjne i dokładne. Już w październiku 1942 r., jak wynika z zapisu na karcie,
ludzie z Brygady „Korwina” rozpracowali człowieka występującego pod pseudonimem
„Andrzej”. Na karcie możemy przeczytać: „Andrzej” – (pseud.) – Skrypij Stanisław. Dowództwo warsz[awskiego] GL. Dowódca I obw. Żoliborz. Żoliborz ul. Krechowiecka 6. m. 7. (VII
kl. sch.) Żyd, inteligent, ożeniony z Żydówką. Obecnie pracuje w któremś z dawnych biur
Min. Kom. w Al. Jerozolimskich. Poniżej dopisano ołówkiem: zginął na Pawiaku115.
Inne karty sygnowane były tylko pseudonimem „Korwin”, co może sugerować bezpośredni udział szefa komórki w uzyskaniu informacji. Może jednak również być po prostu
skrótowym zapisem Brygady „Korwina”. Jako przykład niech posłuży karta poświęcona
informacjom na temat sowieckiego agenta działającego w Warszawie, oczywiście w ramach
struktur komunistycznych. Taki zapis nosi karta dotycząca Józefa Małeckiego, którego opisano następująco: Małecki Józef. Wzrostu wysokiego, twarz zmęczona, ciemny blondyn, długie
ręce. Ukończył szkołę podoficerską w Polsce, wyższe studia wojskowe w Moskwie, szczególnie wyznaje się w regulaminach wojsk. i broni. B. wybitny wojskowiec KC KPP, odsiadywał
wyrok sądowy z „Piorunem”, wybitny działacz komun., działający w górach „Sikorszczyzny”,
posiada duże kontakty w prawicowych org. wojsk. (Korwin-X.42)116. Wydaje się, że należy
raczej przyjąć, iż zapis ten wskazuje na raporty zbiorcze Brygady „Korwina” jako źródło informacji.
Rzeszów 2013, s. 324–325. J. Marszalec jako negatywny element wskazuje charakter „Korwina” i jego metody
działania, np. kwestię wykorzystania przewerbowanych agentów.
115
AIPN BU, 3536/1, k. 44. Stanisław Skrypij, ps. „Andrzej”, „Sylwester”, ur. 16 XI 1914 r., zm. 29 V 1943 r.
Działacz ruchu robotniczego, inż. arch. (absolwent Politechniki Warszawskiej). W latach 1936–1939
i 1940–1942 pracował w Wydziale Planowania Miasta Zarządu Miejskiego. Uznawano go za jednego z najzdolniejszych architektów młodego pokolenia okresu międzywojennego. Uczestnik wojny obronnej 1939 r., z niewoli
niemieckiej powrócił w 1940 r. do Warszawy. Związał się z ZWW, na początku 1942 r. wstąpił do PPR i GL,
od 18 III 1942 r. był członkiem dowództwa Okręgu Warszawa GL. W czerwcu tego samego roku został dowódcą
GL i członkiem KD Warszawa Żoliborz. W marcu 1943 r. został dowodzącym Okręgiem Warszawa Miasto GL
i członkiem Kom. Woj. PPR. Aresztowany w nocy z 17 na 18 maja 1943 r. w budynku przy obecnej ul. Krechowieckiej 6 w Warszawie, został osadzony na Pawiaku, tam też został rozstrzelany 29 maja 1943 r.
Zob. A. K. Kunert, Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1945 t.1, IW PAX, Warszawa 1987,
s. 145–146.
116
AIPN BU, 3536/1, k. 1169. Dot. Józef Sęk-Małecki, właśc. Józef Małecki, ps. Sęk, Mobilizator (1902–1970),
działacz komunistyczny, pracownik centralnej „techniki” KPP, sekretarz KO KPP w Poznaniu i Siedlcach.
Po klęsce 1939 r. wstąpił do sowieckiej milicji w Brześciu, a na początku 1940 r. wyjechał w głąb ZSRS do pracy w kopalni. Aresztowany pod koniec 1940 r., jesienią 1941 r. związał się z NKWD. W III 1942 r. został
przerzucony do Polski w grupie mającej stanowić zaczątek jednej z siatek NKWD w Warszawie. Równocześnie
w Sztabie Głównym GL jako kierownik Wydz. Mobilizacyjnego. Od VII do XII 1943 r. dowodził radomsko-kieleckim Obwodem GL. W AL był szefem Oddziału III Zaopatrzenia i Uzbrojenia w Sztabie Głównym GL.
Od VII 1944 r. p.o. z-cy szefa Sztabu Głównego AL. Uczestnik powstania warszawskiego (d-ca AL w Śródmieściu – od 18 VIII 1944 r., szef Sztabu Połączonych Sił Zbrojnych AL, PAL i KB. Po powstaniu wyszedł
z Warszawy z ludnością cywilną. W XI 1944 r. został płk., był zastępcą komendanta głównego MO,
w latach 1945–1950 współorganizator ZBOWiD. Od 29 XII 1945 r. poseł do KRN (PPR), w 1962 r. Prezes
Zarządu Głównego Związku OSP. Zob. Polski Słownik Biograficzny t. XIX, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974.
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Jeszcze inne karty nosiły oznaczenia poszczególnych podkomendnych „Korwina”.
I tak np. karty powstałe w efekcie raportów bliskiego współpracownika „Korwina”,
por. Konstantego Janiszewskiego opatrzone były jego pseudonimami – „Basen”117,
„Karol”118, „Kurp”119 czy „Rybak”120.
W związku z kartami sygnowanymi Brygada „Korwina”, warto zwrócić uwagę
na jeszcze jedną kwestię. Jak wynika z zapisów, mamy też do czynienia z informacjami
pochodzącymi bezpośrednio ze źródeł komunistycznych – są one sygnowane zapisem:
Arch[iwum] Szt[abu] GL. Dlaczego poruszono tę kwestię omawiając ludzi z Brygady „Korwina” jako źródło? Jednym z powodów jest to (o tym powyżej), a mianowicie związki ludzi
„Korwina” z ruchem komunistycznym, a co za tym idzie sugerować to może znaczne możliwości uzyskiwania informacji bezpośrednio z tych źródeł. Jeszcze jedna sprawa powoduje
założenie takiego związku. Na jednej z kart znajdujących się w kartotece „Korwety” znajduje
się jako źródło Brygada „Korwina” i data 6 X 1943 r., ale nad tym znajduje się przekreślony
maszynowymi iksami zapis: Archiwum Sztabu GL121.
Wróćmy jednak do kart sygnowanych tym źródłem pochodzenia informacji, których
jest w tym zbiorze kilkanaście. Dają one bowiem obraz możliwości uzyskiwania informacji
bezpośrednio z wysoko sięgających źródeł komunistycznych i komunizujących. Mamy więc
nazwiska ludzi z PPR z adresami zamieszkania – także z ich kontaktami wśród Sowietów122,
są karty z pseudonimami uczestników różnych akcji GL123. Informacje są rozbudowane
– czasem wskazując na wzajemne powiązania pomiędzy rozpracowanymi już aktywistami
PPR i GL. Zapis na karcie jest precyzyjny: Jegorow Wiktor. Krawiec damski zam. przy
ul. Wierzbowej 11 tel: 281-92. Członek PPR, zajmuje się na większą skalę działalnością MOPR-u. Współdziała z nim Karabielnikow i jego siostra Wiera Czerwińska124. Warto zwrócić
uwagę, że na karcie pojawia się powiązanie z nazwiskiem innej osoby już opracowanej
117

AIPN BU, 3536/1, k. 1425. Zapis dotyczył Apolonii Nowotkówny.
AIPN BU, 3536/1, k. 1806. Zapis dotyczył działacza komunistycznego, późniejszego ambasadora PRL
w Rzymie Kazimierza Sidora (1915–1981) ps. Bolesław.
119
AIPN BU, 3536/1, k. 1052. Zapis dotyczył lokalu służącego jako meliny komórki Kominternu, skrzynka dla
PPR i GL. Znajdował się w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 35 w podwórzu, gdzie mieścił się zakład
szklarski.
120
AIPN BU, 3536/1, k. 1269. Zapis pochodzi z 1942 r. i dotyczył Ludwika Mikołajczyka: prezes spółdzielni
Zjednoczenie. Komunista, komendant dzielnicy Żoliborz.
121
AIPN BU, 3536/1, k. 312. Karta opisuje Maxa Dana, wg ustaleń Brygady Korwina Żyda, Reichsdeutscha,
„agenta Gestapo i komuny”.
122
AIPN BU, 3536/1, k. 298. Karta dotyczy Wiery Czerwińskiej.
123
AIPN BU, 3536/1, k. 467. Karta zawiera ps. „Grzegorz” i informację, że brał on udział w eksie (zdobyciu
pieniędzy) na remizę rakowiecką.
124
AIPN BU, 3536/1, k. 551.
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i mającej kartę w kartotece. Podobnie i wspomniany Karabielnikownoszący imię Władysław,
posiada tam swoją kartę125.
Kolejną grupą osób, których dane znalazły się na kartach w kartotece „Korwety”,
a których źródłem było Archiwum Sztabu GL są działacze Robotniczej Partii Polskich Socjalistów – secesyjnej organizacji, która wyszła ze środowisk socjalistycznych i stopniowo
zbliżała się do komunistów, by ostatecznie się z nimi związać. Analizując karty dotyczące
członków RPPS można stwierdzić, iż dotyczą one czołówki tej organizacji, która już
za niedługo stanie się „twarzą rządu ludowego”. Spójrzmy więc alfabetycznie: mamy kartę
Antoniego Kamińskiego, odpowiedzialnego w partii za sprawy techniczne126, dalej działacza
spółdzielczego Wiktora Malczyńskiego127, Jana Mulaka, który zgodnie z zapisem „opiekował
się drukarnią”

128

, Edwarda Osóbki, już za niedługo znanego jako Osóbka Morawski129,

o którym napisano: Osóbka Edward. Pełni główną rolę w RPPS, jest jednocześnie prezesem
rady nadzorczej spółdzielni Wyzwolenie, nigdzie nie meldowany, nocuje często u Wiktora
Malczyńskiego zam. ul. Terespolska 1c130. Kolejną postacią z szeregów RPPS był Stanisław
Szwalbe, który według zapisów karty „miał nadzór nad pieniędzmi organizacyjnymi”131.
Autor wspomnianego artykułu o Brygadzie „Korwina” wymienia jeszcze inne nazwiska
podkomendnych „Korwina”. Do najważniejszych pracowników Brygady zaliczał: Stanisława
Biernackiego, Marię Cessanis, Leona Chrzanowskiego, Jana Jabłońskiego, Stanisława Janota,
Józefa Kaczyńskiego, Jadwigę Karpowicz, Kazimierę Laskowską, Kazimierza Lemańskiego,
Marię Michalską, Katarzynę Piwnicką, Leokadię Przesmycką, Wacława Sicina, Krzysztofa
Stefanowicza, Zofię Uzarską, ppor. rez. Henryka Wąsowskiego oraz Stanisława Zdanowicza132.
AIPN BU, 3536/1, k. 635. Identyfikowany jako członek PPR współdziałający z Jegorowem.
AIPN BU, 3536/1, k. 622
127
AIPN BU, 3536/1, k. 1154. Dot. Wiktor Malczyński (1897–1947), polityk i działacz spółdzielczy, poseł
do KRN i na Sejm Ustawodawczy (zmarł w czasie trwania kadencji). W czasie okupacji niemieckiej należał
do RPPS.
128
AIPN BU, 3536/1, k. 1316. Dot. Jan Mulak (1914–2005), polityk, dziennikarz, sportowiec, teoretyk sportu,
trener kadry lekkoatletycznej lat 50. i 60., działał w lewicowym podziemiu: był kierownikiem Wydziału Wojskowego grupy konspiracyjnej „Barykada Wolności”, później z-cą komendanta formacji bojowo-milicyjnych PS,
kierownikiem Wydziału Wojskowego RPPS oraz sekretarzem KC RPPS. Brał udział w powstaniu warszawskim.
Po 1989 r. senator.
129
Edward Osóbka-Morawski, właśc. Edward Bolesław Osóbka (1909–1997), spółdzielca i polityk socjalistyczny, w RPPS był rzecznikiem współpracy z PPR, był członkiem KRN. Potem przewodniczący
PKWN, premier TRJN (1944–1947).
130
AIPN BU, 3536/1, k. 1488.
131
AIPN BU, 3536/1, k. 1858. Karta dot. Stanisław Szwalbe (1898–1996), polityk socjalistyczny, ekonomista
i spółdzielca. Poseł do KRN, w 1947 r. wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego, potem członek Rady Państwa,
w PRL pełnił wiele funkcji.
132
O. Borzęcki, Brygada Korwina w szeregach ZWZ-AK …, s. 52.
125
126
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Postać szczególna
W tym miejscu warto poświęcić trochę uwagi jednemu z tych, których informacje
znajdują swoje odbicie w kartotece „Korwety”. To człowiek wyjątkowy, którego działalność
w czasie wojny, w szeregach Brygady „Korwina”, przyniosła ogromne efekty.
Mowa o Kazimierzu Cessanisie, używającym w kontrwywiadzie AK pseudonimu
„Mjr Karcz” i „77”. Urodzony 19 lutego 1898 r. w Warszawie, od 1918 r. najpierw w Odessie
służył w oddziałach gen. Lucjana Żeligowskiego, w Wojsku Polskim zweryfikowany w stopniu podporucznika. W 1920 r. uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej (w intendenturze
2 Armii). Po zakończeniu działań wojennych był pracownikiem cywilnym resortu spraw wojskowych – pracował w IX Oddziale Biura Kontroli Wykonania Budżetu). W 1923 r. został
zwolniony z pracy z powodu działalności komunistycznej. Związane to było z tym, iż działaczem komunistycznym był jego ojciec, Antoni Cessanis. Potem nielegalnie przekroczył granicę, po czym został aresztowany przez władze sowieckie (trzynaście miesięcy spędził w więzieniu). Powrócił do Polski, a w 1927 r. stwierdzono u niego gruźlicę płuc. Leczył się
w sanatorium w Zakopanem.
Prawdopodobnie w końcu lat dwudziestych XX w. został przyjęty w szeregi KPP,
gdzie do marca 1931 r. pracował w tzw. „centralnej technice” partii. Także według przesłuchujących go po wojnie funkcjonariuszy MBP miał być jednocześnie współpracownikiem
kontrwywiadu wojskowego. W latach trzydziestych był kilkakrotnie aresztowany i to może
być moment, kiedy został zwerbowany przez wojskową „dwójkę” lub policyjną „defensywę”.
Prawdopodobnie już pod koniec 1941 r. lub na początku 1942 r. na polecenie „Korwina” nawiązał współpracę z Janem Szymczakiem, członkiem Związku Walki Wyzwoleńczej –
niewielkiej organizacji komunistycznej133, która wkrótce zasiliła szeregi Partii Robotniczej
i Gwardii Ludowej, skąd dostarczał kontrwywiadowi AK bardzo cennych informacji.
Cessanis posługiwał się wówczas fałszywymi dokumentami wystawionymi na nazwisko
Włodzimierz Badowski. W GL i PPR występował pod pseudonimami „Henryk” oraz
„Burmistrz”. Cessanis blisko współpracował z czołowymi działaczami komunistycznymi
na Woli –Wacławem Szczepaniakiem „Suchym” oraz Tomaszem Zarębą „Piorunem”134.
W skład ZWW, powstałego we wrześniu 1941 r. po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, weszły różne małe
grupy komunistyczne (np. „Młot i Sierp” czy Stow. Przyjaciół ZSSR czy Spartakus). Do Związku Walki Wyzwoleńczej należeli m.in.: Włodzimierz Dąbrowski, Bronisław Andrzejewski, Jerzy Albrecht, Marian Spychalski,
Wacław Czaplejewski, Stanisław Pawlak oraz Jan Szymczak.
134
AIPN BU, 01264/122/J, cz. 1, s. 298, Protokół przesłuchania świadka S. Szczęśniaka z dn. 14 XII 1953 r.;
ibidem, s. 301, Zeznania świadka F. Sieczkowskiego z dn. 18 XI 1953 r. W 1942 r. Wacław Szczepaniak był
sekretarzem Komitetu Dzielnicowego PPR Wola, natomiast Tomasz Zaręba w tym czasie odpowiadał za organizację GL na Woli. W 1942 r., dzięki „Piorunowi”, K. Cessanis poznał również Józefa Małeckiego „Sęka” –
133
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Był też Cessanis informatorem Jana Strzeszewskiego „Wiktora”, który był członkiem Sztabu
Głównego GL, twórcą i pierwszym szefem komórki wywiadu GL Okręgu Warszawa-Miasto,
od 1943 r. noszącej kryptonim „A-1”135
W połowie 1943 r. był rozpracowywany przez Wydział Informacji GL i zdekonspirowany. Przez rok ukrywał się w Warszawie, a w 1944 r. wyjechał do Jędrzejewa, a następnie
na Ziemie Odzyskane – do Złotoryi. Początkowo pracował w Starostwie Powiatowym,
by w 1946 r. przejść w charakterze referenta do PUBP w Złotoryi. Rok później został tam
oficerem śledczym. Na początku 1948 r. awansował do WUBP we Wrocławiu. Tam
w grudniu 1948 r. aresztowano go, przewieziono do tajnego więzienia Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Miedzeszynie i poddano śledztwu. Ostatecznie zakończył życie
zamordowany przez UB-eków 28 kwietnia 1949 r.136.
Przyjrzyjmy się więc, co pozostało w kartotece „Korwety” po por. Kazimierzu Cessanisie – podpisującym swoje raporty jako „mjr Karcz” albo „77”. Mamy tam informacje bardzo
precyzyjne – odnoszące się do działaczy – zwłaszcza z kręgu ZWW. Na jednej z kart, sygnowanych

pseudonimem

„mjr

Karcz”

czytamy:

Łęczycki.

W-wa.

Zamieszkały

w blokach na Kole, ukrywa się. Należy do kierowniczej elity PPR. Żona jego została aresztowana w październiku 1942 r., zamiast męża poszukiwanego przez g-po, a który nie nocował
wówczas w domu. Ostatnio (wiosna 43) została ona rozstrzelana. Łęczycki nadal prowadzi
prace komunistyczne. Oboje wykonywali akcję komunistyczną tzw. „pomocy czerwonej”
(MOPR).137 Jak widać karta zawiera b. precyzyjne informacje dotyczące jednego z ważnych
działaczy komunistycznych – Franciszka Łęczyckiego138. Zestawiając dane z karty z danymi
ze słowników i encyklopedii – widać precyzję informacji. Także inne informacje pochodzące
od „mjr. Karcza” są precyzyjne. Tak opisano jednego z szefów bojówki komunistycznej:
Paciorek Stanisław „Koralik”. W-wa ul. Wybrańska 8, na Targówku, przy Annopolu, dom
agenta wywiadu sowieckiego. AAN, Prokuratura Generalna w Warszawie, 4/602, k. 64, Dalszy ciąg zeznań Kazimierza Cessanisa z dn. 17 I 1949 r. AIPN BU, 3536/1, k. 1614, 1615.
135
K. Komorowski, Sztab Główny Gwardii Ludowej 1942–1943. Kształtowanie się centralnego systemu dowodzenia, „Wojskowy Przegląd Historyczny”1985, nr 4, s. 88.
136
IPN Wr, 059/922 (Akta personalne oficera śledczego WUBP we Wrocławiu por. K. Cessanisa); AAN, Prokuratura Generalna, 4/602 (protokoły przesłuchań K. Cessanisa).
137
AIPN BU, 3536/1, k. 1085.
138
Franciszek Łęczycki (1885–1974), ps. Broda, Franek, Michał , polski działacz socjalistyczny, związany
z PPS, PPS-Lewicą, KPP, przewodniczący kierownictwa ZWW, współzałożyciel i działacz PPR oraz działacz PZPR. W czasie okupacji początkowo związany z tzw. Grupą Akademicką, z ramienia której prowadził pertraktacje z innymi rewolucyjnymi grupami konspiracyjnymi, m.in. SP ZSRS, ”Młot i Sierp” i „Barykadą Wolności”. We wrześniu 1941 mianowany przewodniczącym kierownictwa ZWW. 5 I 1942 z ramienia tej organizacji
brał udział w zebraniu założycielskim PPR. W okresie działalności w PPR, GL i AL pełnił różne funkcje na terenie Warszawy, m.in. z ramienia kierownictwa PPR utrzymywał łączność z organizacją partyjną w getcie
warszawskim. Uczestniczył w powstaniu warszawskim.
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murowany. Strażak II oddz. Straży Ogniowej m W-wy, Plac Teatralny. Skupia naokoło siebie
wybitniejszy element komunistyczny. Dn 18 IV 43 odbyło się w jego mieszkaniu zebranie
grupy terrorystycznej PPR, na którem m inn byli obecni Ostapiuk i Kałuski Władysław. Grupa
Paciorka b czynna: liczne zabójstwa i sabotaże. Współpracują z komunistycznemi komórkami
w wojsku niemieckim139.
Warto zwrócić uwagę na tego zasłużonego w działaniach antykomunistycznych człowieka, którego sylwetka dziś jest właściwie zupełnie nieznana, a jak wynika z zaprezentowanego powyżej szkicu, wniósł on znaczące zasługi dla wiedzy podziemia niepodległościowego
o komunistycznych działaniach.
Kontrwywiad Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa AK
Kolejnym źródłem informacji zawartych w kartotece „Korwety” są struktury kontrwywiadu Okręgu, a potem Obszaru Warszawa Armii Krajowej. To z tymi strukturami trzeba
kojarzyć takie kryptonimy, jak „Orłowo” i „Knajpa”, a także pseudonimy „Mecenas”, „Szeremeta” czy „Grom”. Wszystkie one związane są z Okręgiem, a potem Obszarem AK.
„Knajpa” – to kryptonim pojawiający się na kartach w kartotece Referatu 999, który
udało się przypisać strukturze podziemnego państwa. Był to kryptonim Obszaru Warszawa
AK, w ramach sztabu którego funkcjonował Wydział II, kierowany od kwietnia 1942 r. przez
ppłk. Czesława Czajkowskiego ps. „Szeremeta”140. Od lata tegoż roku, Obszar Warszawa AK
posługiwał się właśnie kryptonimem „Knajpa”. W kartotece „Korwety” mamy kilkanaście
kart opatrzonych kryptonimem Obszaru Warszawskiego AK141. Wśród nich pojawiły się także
dwie opatrzone wcześniejszym kryptonimem tej AK-owskiej struktury – obie, datowane
na 1 kwietnia 1941 r., dotyczyły Chotomowa142.
Kolejną sygnaturą występującą na kartach, którą można rozszyfrować, jest pseudonim
szefa Wydziału II Obszaru wspominanego już ppłk. Cz. Czajkowskiego. Karty te są opisane
jako: Szeremeta/Knajpa, a więc wskazując na po pierwsze pochodzenie informacji z Obszaru,
po drugie z wydziału II, którym kierował ppłk „Szeremeta”143.

AIPN BU, 3536/1, k. 1508.
Czesław Czajkowski (1895–1944), ps. „Docent”, „Przewodnik”, „Rentgen”, „Szeremeta”, oficer służby stałej
WP od 1918 r., uczestnik wojny obronnej 1939 r., w konspiracji od lutego 1940 r. w ZWZ, kierował Wydziałem
II Komendy Okręgu Warszawa-Miasto ZWZ, od kwietnia 1942 r. szef Wydziału II Komendy nowo utworzonego
Obszaru Warszawa AK. Od 1943 r. przekazywał informacje Wydziału Informacji Sztabu GL. Zginął 1 VII
1944 r. w drodze do kwatery Komendy Obszaru. Zob. A. K. Kunert, Słownik biograficzny…, t. 1, s. 56.
141
AIPN BU, 3536/1, k. 596, 637, 686, 878, 991, 1096, 1171, 1312, 1319, 1525, 1559, 1747.
142
AIPN BU, 3536/1, k. 1592, 1593.
143
AIPN BU, 3536/1, k. 847, 893, 1308, 1694, 1696.
139
140
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Warto jeszcze zwrócić uwagę, iż kolejne karty związane ze strukturami konspiracyjnymi Obszaru Warszawa Armii Krajowej pojawiają się na kartach, które podpisane są pseudonimem „Mecenas”. Wiąże się to z szefem kontrwywiadu Obszaru Warszawskiego AK.
Od początku 1942 r. (inny autor twierdzi, że od lipca 1941 r.144) szefem kontrwywiadu Obszaru Warszawa AK był kpt. Alfred Klausal ps. „Baron”, następnie „Mecenas”145. I tym właśnie
pseudonimem opatrzonych jest kilka kart, znajdujących się w kartotece „Korwety”. Pierwsza
z nich, opatrzona tym pseudonimem, zawiera dane Henryka Grynieckiego, który według
zgromadzonych danych, pracuje na dwie strony: dla komuny i G-po146.
Okręg Warszawa AK obejmujący miasto był strukturą, która prowadziła działania
na terenie samego miasta stołecznego. Jak piszą przywoływani już autorzy, W. Bułhak
i A. K. Kunert, aparat ten był znacznie mniej rozbudowany niż działający w tym samym środowisku, kontrwywiad Komendy Głównej AK. Do początków 1942 r. był to Okręg Warszawa
Miasto ZWZ (funkcjonujący obok Okręgu Warszawa Województwo, z którego wyłonił się
Obszar Warszawa AK, któremu podlegał, od 1942 r., Okręg Warszawa). Od września 1942 r.
szefem kontrwywiadu Okręgu Warszawa Armii Krajowej został ppor. rez. Bolesław Kozubowski ps. „Mocarz”147. Podobnie jak w wypadkach innych struktur, także Wydział II Okręgu
Warszawa Armii Krajowej posługiwał się odrębnymi kryptonimami. I tak od września 1942 r.
był to kryptonim „Monopol”, zaś od marca 1943 r. kryptonimem tej struktury kontrwywiadowczej na poziomie okręgu była „Pracownia”148. Tu wspomnieć trzeba jeszcze, iż kryptoniJ. Gozdawa-Gołębiowski, Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe, Lublin 1992, s. 52.
Alfred Klausal (1893–1946), ps. „Baron”, „Mecenas”, Legionista, POW, oficer służby stałej WP, uczestnik
III Powstania Śląskiego 1921 r., przeniesiony do rezerwy w 1934 r., uczestnik wojny obronnej 1939 r., w konspiracji od grudnia 1939 r. – Komenda Obrońców Polski, od maja 1940 r. w ZWZ, do czerwca 1944 r. szef kontrwywiadu Obszaru Warszawa AK, uczestnik Powstania Warszawskiego (w sztabie Zgrupowania „Chrobry II”),
po powstaniu w niewoli, od 1945 r. w II Korpusie we Włoszech, zmarł w szpitalu wojskowym w Jerozolimie.
A. K. Kunert, Słownik biograficzny…, t. 1, s. 96–97. Zob. także biogram w: W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru
Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej,
red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 346–347.
146
AIPN BU, 3536/1, k. 464. Zob. pozostałe karty: k. 824 dot. Kazimierza Kowalika, k. 1177 dot. Jana Mankiewicza, k. 1645 dot. Jana Pleskota, k. 1831 dot. Leona Śpiewaka.
147
Bolesław Kozubowski (1903–1965), ps. „Mocarz”, „Pleban”, „Lis”, przed wojną absolwent i pracownik WSH
w Warszawie, związany z ruchem narodowym, uczestnik wojny obronnej 1939 r., w konspiracji od października
1939 r. (w NOW), w 1941 r. przeszedł do ZWZ, aresztowany w grudniu 1943 r. (nie rozpoznany, po 3 dniach
zwolniony), ponownie aresztowany 12 VI 1944 r., przebywał na Pawiaku, 30 VII 1944 r. wysłany do KL Gross
Rosen, potem w II Korpusie we Włoszech, następnie w Wlk. Brytanii, gdzie zmarł. A.K. Kunert, Słownik biograficzny…, t. I, s. 102–103.
148
W. Bułhak, A. K. Kunert, Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna
kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939–1944, [w:]
Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 354–355. Autorzy zwracają uwagę,
iż takim samym kryptonimem, w tym samym okresie, posługiwała się także jedna z komórek Departamentu
Informacji i Prasy Delegatury Rządu na Kraj. Kryptonim ten nosiła wg W. Grabowskiego – „kasa” Sekcji
Finansowo-Budżetowej. W. Grabowski, Polska tajna administracja cywilna 1940–1945, Warszawa 2003.
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mem „Pracownia” podpisywane były również raporty Referatu 999149. Jak widać, kwestia
owych kryptonimów nie jest wyjaśniona.
Jeśli jednak przyjmiemy, że „Monopol” i „Pracownia” to kryptonimy Wydziału II
(Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu) Okręgu Warszawa AK to można stwierdzić, że w kartotece
„Korwety” mamy sporo kart sygnowanych tymi kryptonimami (tak „Monopol”, jak i „Pracownia”). Przy czym w jednym i w drugim wypadku mamy jeszcze dodatkowe określenia.
W przypadku kryptonimu „Monopol” występuje jeszcze dodatek Nachrichtendienst (co w języku niemieckim oznacza tajne służby). W odniesieniu do drugiego kryptonimu „Pracownia”
pojawia się na kartach druga wersja „Pracownia 626”. Niestety, większość kart opatrzonych
kryptonimem „Monopol” nie zawiera dat, co utrudnia ich umiejscowienie w czasie. Tylko
w kilku przypadkach pojawiają się daty, które pozwalają na minimalne uszczegółowienie
odczytu zapisów z karty150.
Zwłaszcza kart oznaczonych kryptonimem „Monopol” jest sporo, czasem mają one
różne dodane określenia np. „Monopol Nr 21”151. W wielu kartach pochodzących od „Monopolu”, odnoszących się do mieszkańców różnych dzielnic Warszawy, pojawia się określenie:
stwierdzony komunista152.
Wśród kart zawierających interesujące, ważne informacje, znajdują się również takie,
które zawierają dane dotyczące ważnych figur komunistycznej konspiracji, zwłaszcza wojskowej. Tak jest niewątpliwie w przypadku karty, sygnowanej kryptonimem „Monopol Nachrichtendienst”, zawierającej dane osoby występującej pod ps. „Marek”, z następującym opisem: kierownik wywiadu wojskowego Dowództwa Głównego Gwardji Ludowej. Żyd153.
Również ze źródła „Monopolu” pochodzi karta dotycząca Marcelego Nowotki, na której odnotowano: Nowotko Marceli „Marjan”, „Stary”. Ur. 1897 – zmarł I. 1943 r. Sekretarz KC
PPR w 1942 r.154.
Kolejna grupa kart, które występują w kartotece „Korwety”, a które są sygnowane
kryptonimem „Pracownia”, obejmuje, podobnie jak karty z „Monopolu”, kategorie różnych
osób z terenu Warszawy, ale także innych miejscowości (np. Starachowice). Wśród kart tych
AAN, 203/III, Działalność obozu rewolucyjnego w Polsce (za czas od 21. IV do 15. V. 1943 r.), s. 29. Fotokopia dokumentu publikowana [w:] Przeciwko Polsce Walczącej. Wywiad komunistów 1942–1945, Warszawa
2021, s. 244.
150
AIPN BU, 3536/1, k. 1392, gdzie pojawia się data roczna 1942.
151
Tak jest w wypadku karty Stanisława Kalinowskiego ps. „Erlicz” – działacza KD PPR Powązki. AIPN BU,
3536/1, k. 594. Podobny zapis na k. 743, 780, 1000, .
152
AIPN BU, 3536/1, k. 820, 1301,
153
AIPN BU, 3536/1, k. 1194. „Marek” to pseudonim Mariana Spychalskiego (1906–1980), który od 1943 r.
kierował komunistyczną „dwójką” w kierownictwie GL.
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jest także karta wskazująca na komunistyczny lokal stanowiący magazyn broni155. Do tego
dołożyć musimy jeszcze jeden kryptonim, wiążący się z poprzednim – to „Pracownia 626”,
którą oznaczonych jest kilkanaście kart w kartotece, odnoszących się tak do osób, jak i lokali
komunistycznych.
Okręg Krakowski AK krypt. „Godło”
Kolejnym obszarem dostarczającym informacje, z których w Referacie 999 czyniono
kolejne karty w kartotece „Korwety”, był Okręg Krakowski AK noszący kryptonim „Godło”.
Jak wynika z zestawienia, kart sygnowanych kryptonimem „Godło” jest w kartotece „Korwety” kilkadziesiąt. Informacje te pochodziły z Wydziału II Sztabu Okręgu, którym do lipca
1943 r. kierował mjr Jan Lasota ps. „Przyzba”156, zaś po nim szefostwo struktur wywiadowczych w okręgu przejął płk Tadeusz Podgórski „Rudawa”. Jednym z zastępców był mjr Zygmunt Kłopotowski ps. „Konar”157.
W kartotece znajduje się kilkadziesiąt kart sygnowanych kryptonimem Okręgu Krakowskiego AK. Karty te są oparte na pewnym schemacie: najczęściej mamy nazwisko, miejscowość. Rzadziej do tego dochodzi jakaś bardziej konkretna informacja dotycząca danej
osoby – na temat jej związku ze strukturami PPR czy GL158. Czasem też pojawiają się szczegóły dotyczące jakichś konkretnych faktów – tak było w przypadku człowieka ps. „Stefan”
z Kłopotnicy, o którym zapisano, że to zamożny gospodarz, czł. kom. OK w Kłopotnicy.
U niego mag[azyn] broni GL. Tamże ukrywa się wielu zbiegłych członków PPR159. Częściej
natomiast występuje określenie, że w przypadku danej osoby przynależność do PPR czy GL
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AIPN BU, 3536/1, k. 1423.
AIPN BU, 3536/1, k. 1048.
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Jan Kanty Lasota (1899–1950), ps. „Przyzba”, „Jan Kanty”, „Kanty”, legionista, uczestnik odsieczy Lwowa,
wojny polsko-bolszewickiej1920 r., prawnik (studia na UJ i KUL), służba w KOP, uczestnik wojny obronnej
1939 r., w konspiracji od przełomu września i października 1939 r. – Org. Orła Białego, SZP, ZWZ-AK, w AK –
szef Oddziału II, jednocześnie szef kontrwywiadu, od lutego 1943 r. szef sztabu Okręgu Kraków AK, po zajęciu
Krakowa przez Sowietów pozostał w konspiracji, aresztowany 17 IV 1945 r. przez NKWD, wywieziony do Moskwy, skazany na 8 lat łagru. Zmarł w obozie w Spasku – w Kazachstanie 18 V 1950 r. J. W. Olesiński, biogram
[w:] Małopolski słownik biograficzny uczestników działań niepodległościowych 1939–1956, t. 10, Kraków
2004, s. 92–96.
157
Zygmunt Kłopotowski (1899–1965), ps. „Konar”, „Stanisław”, „Zygmunt”, działacz PPS, od 1930 r. referent
Wydziału Bezpieczeństwa UW w Krakowie, potem kierownik Referatu Bezpieczeństwa Starostwa Grodzkiego
w Krakowie, pracownik „Patronatu”, od początku okupacji zaangażowany w konspirację w PPS – WRN i SZP,
szef Wydziału Politycznego Komendy Obszaru Kraków SZP. Od grudnia 1939 r. kierował kontrwywiadem
K-ndy Obszaru Kraków ZWZ, w latach 1940–1941 zajmował się pomocą dla ludności żydowskiej, aresztowany
jesienią 1942 r. (wg innej wersji wiosną 1943 r.), trafił do więzienia Montelupich, skąd wywieziono go do obozu
koncentracyjnego. Zob. http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,klopotowski,1565.chtm [dostęp 20 VII
2021].
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AIPN BU, 3536/1, k. 1713, gdzie pojawia się informacja, że był to zca kmta GL.
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AIPN BU, 3536/1, k. 1835.
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nie stwierdzona160. Niewątpliwie zwraca uwagę fakt, że dane zawarte na kartach odnoszą się
do wielu miejscowości położonych w południowych regionach – krakowskiego i rzeszowskiego: Bobowa, Brzana k. Nowego Sącza, Dębica, Gorlice, Miechów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Wolbrom.
„Lombard”
Trochę podobną sytuację mamy w wypadku „Edwarda” – 999. Niewątpliwie oznaczenie 999 odnosi się do „Korwety”. Natomiast „Edward’ to pseudonim, który związany jest ze
źródłem informacji znajdujących się na omawianych kartach.
Jak wspomniano, wszystkie karty odnoszą się do jednego miejsca – w Warszawie,
przy ul. Kamedułów 71, gdzie mieściła się fabryka śmigieł „W. Szomański”161. Tych kart jest
jedenaście i wszystkie zawierają tę samą treść. Oprócz nazwisk, dat urodzenia, adresów zawierają adnotację: członek komórki komunistycznej, działającej na terenie fabryki śmigieł
„W. Szomański” w Warszawie, ul. Kamedułów 71a. Wszystkie karty noszą tę samą datę: 9 X
1943 r.162. I jeszcze jedno – wszystkie noszą jeszcze nagłówek: Lombard. L.dz. 1626. Może to
wskazywać, iż źródłem pierwotnym informacji była komórka AK-owskiego wywiadu ofensywnego na zachód nosząca kryptonim „Lombard”163. „Lombard” rozpracowywał przede
wszystkim niemiecki przemysł, a więc również musiał rozpracowywać firmę W. Szomańskiego. Stąd uzyskane informacje dotyczące komunistycznej jaczejki w zakładzie przekazano
do Referatu 999, a tu umieszczono dane w kartotece. Zaś wspomniany powyżej pseudonim
„Edward” odnosi się do szefa tej struktury wywiadowczej AK – kpt. Edwarda Jettera
„Edwarda”164.
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AIPN BU, 3536/1, k. 414.
Przedwojenne zakłady produkujące śmigła działały również w okresie okupacji. W 1940 r. kierował fabryką
Szomańskiego, która funkcjonowała jako zakład stolarski „Holz und Metallerzeugniss Fabrik W. Szomański”.
Produkowano wówczas stolarkę budowlaną, narty oraz wozy konne. W następnym roku Niemcy zlecili zakładowi produkcję śmigieł, a potem została zmieniona nazwa na „Szomański Propellerwerk”. Fabryką kierował
inż. Jerzy Bukowski, za którego zgodą działały na terenie zakładów struktury konspiracyjne AK. Działały tam
także struktury konspiracji komunistycznej. Zb. Dunin-Wilczyński, Ocalić od zapomnienia. 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015, s. 123 – tam biogram prof. Jerzego Bukowskiego.
162
AIPN BU, 3536/1, k. 347, 409, 450, 544, 660, 684, 835, 1267, 1560, 1822, 1847, 1865, 1867, 1936, 1956.
163
Sieć wywiadu ofensywnego na zachód, wchodząca w skład Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej.
M. Ney-Krwawicz, Komenda Główna Armii Krajowej, Warszawa 1990, s. 98–99.
164
Edward Jetter (1899–1948), ps. „Prezes”, „Edward”, „Dyrektor”, vel Michał Styczyński, vel Mierzejewski,
członek POW, w 1920 r. w Dywizji Ochotniczej, potem 36 pp, dalej KOP w Nieświeżu, następnie w wywiadzie
KOP, w ZWZ-AK szef komórki wywiadowczej Pf-741, Referatu Zachód (Lombard) Wydziału Wywiadu Ofensywnego Oddz. II KG AK, uczestnik powstania warszawskiego, potem Oflag II C Woldenberg. Aparat bezpieczeństwa wewnętrznego wobec żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariuszy Straży Granicznej,
Warszawa 2013, s. 57–58.
161

40

Anonimy do Gestapo
Jeszcze innym źródłem informacji, które trafiały do kartoteki „Korwety” były anonimy, przechwytywane przez podziemie niepodległościowe, a kierowane do niemieckiej tajnej
policji. Oczywiście w kartotece Referatu 999 „Korwety” znajdowały się te informacje z anonimów, które dotyczyły osób zadenuncjowanych jako działacze komunistyczni lub osoby podejrzewane o takie sympatie.
W kartotece „Korwety” odnotowano pięć kart, których treść oparta jest na danych uzyskanych z anonimów pisanych do Gestapo. Warto zwrócić uwagę, iż na kartach odnotowywano numer anonimu, który stanowił podstawę do założenia karty. Obrazuje to ilość przejętych
przez podziemie anonimów. Treść tych anonimów zawierała z reguły ogólne informacje, takie
jak: entuzjasta ZSRR165 czy też: jest to komunista166. Rzadko się zdarzało, żeby zawierały jakieś konkretniejsze informacje, jak w przypadku karty dotyczącej mieszkańca Radzynia, gdzie
w anonimie podano, iż jest to komunista, zastępca komisarza bolszewickiego (vk Feldman
Szmul)167. Niewątpliwie nie było to znaczące źródło wiedzy o działaczach komunistycznych.
Można do tego dodać jeszcze jedną kartę, która została opisana jako pochodząca ze źródła:
GoPta, która dotyczy Hersza Millera, datowana jest 17 kwietnia 1942 r. i zawiera zapis: Rzekomo komunista168.
Inne kryptonimy
Niestety nie wszystkie kryptonimy znajdujące się na kartach kartoteki „Korwety”
można jednoznacznie przypisać strukturze kontrwywiadowczej Armii Krajowej. Czasem jest
to znaczący zasób, a czasem tylko kilka lub kilkanaście kart. Trzeba pamiętać, że kryptonimy
struktur w czasie konspiracyjnej działalności zmieniały się. Działo się to tak w Armii Krajowej, w strukturach wojskowych, jak i w innych strukturach konspiracyjnych (np. w strukturach podległych Delegaturze Rządu na Kraj). Dodatkowo na niektórych kartach mamy chyba
do czynienia z indywidualnymi kryptonimami lub pseudonimami poszczególnych oficerów
czy wywiadowców różnych struktur. Stąd też trudno jest je zidentyfikować. Tym trudniej jest,
gdy w całej kartotece taki kryptonim występuje bardzo rzadko lub jednorazowo.
Czasem zwracają uwagę karty pochodzące z jednego źródła, podpisane tym samym
kryptonimem, które dotyczą jednego środowiska komunistycznego. Tak jest w przypadku
kart, które „podpisane są” kryptonimem: łuczywa. Tym kryptonimem opatrzonych jest jedeAIPN BU, 3536/1, k. 868 – anonim nr 79.
AIPN BU, 3536/1, k. 1172 – anonim nr 105.
167
AIPN BU, 3536/1, k. 1413 – anonim nr 108.
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naście kart w kartotece „Korwety”, które dotyczą osób związanych z jednym środowiskiem,
wszystkie są opatrzone tą samą datą: 4 maja 1943 r. Jest to prawdopodobnie data meldunku
lub raportu, na podstawie którego sporządzone zostały te karty. Wszystkie, jak wspomniano,
dotyczą osób z jednego środowiska politycznego, które zostało określone jako „Wolność
i Lud”. Sześć kart dotyczy osób opisanych tylko pseudonimami, wszystkie one miały być dowódcami struktur wojskowych organizacji: „Boa”169, „Kuba”, „Metys”, „Młot” i „Mściciel”.
Tylko w odniesieniu do „Młota” znajdujemy szerszy opis: Został podobno wypuszczony
na wolność. Informację tę potwierdzają z Gpo, uzupełniając ją tem że Młot po dłuższym i dokładnym badaniu zgodził się być agentem Gpo. Pomimo tego za zwolnienie jego wzięto podobno duże pieniądze170. Zainteresowanie może wzbudzać karta dotycząca niejakiego Niechlojewa, którego opisano na karcie następująco: Niechlojew. Żyd czy Moskal. Jego rola
w „Wolność i Lud” niezupełnie wyjaśniona. Jest podobno przedstawicielem Kominternu –
dostarcza pieniądze, przesyła instrukcje i rozkazy. Niechlojew działał w Lubelszczyźnie
a ostatnio w okolicach Łochowa gdzie jest jego melina, do której jeżdżą łącznicy z W-wy.
Bywa on także w W-wie. Są informacje wskazujące na to, że podlegają mu także oddziały
partyzanckie (niesprawdzone)171.
Trzy karty dotyczą lokali, które znajdowały się w dyspozycji tej grupy: pierwsza dotyczy lokalu na ul. Ludwiki 3/4 u Pechcinówny Heleny. Mieszkanie na nazwisko Barbary Dietrich172. Kolejna, również dotyczy lokalu w Warszawie przy ul. Krochmalnej 30/33173, zaś
trzecia lokalu na ul. Bartniczej 49174. Wszystkie te lokale określono mianem „lokali zebrań”.
Na przykładzie jednej karty…
Przypuszczeń, które nasuwają się, gdy analizuje się kartotekę „Korwety” pojawia się
wiele. Choćby karta dotycząca działacza komunistycznego nazwiskiem Zygmunt Dymek.
Zawiera ona wiele dokładnych danych: datę i miejsce urodzenia, zawód, adres zamieszkania
AIPN BU, 3536/1, k. 1275.
Do tej samej osoby odnosi się karta, w której jako źródło informacji podano kryptonim „N3”. AIPN BU,
3536/1, k. 106.
170
AIPN BU, 3536/1, k. 1297.
171
AIPN BU, 3536/1, k. 1357. Jest jeszcze jedna karta dot. tej osoby, sygnowana krypt. „N3”, w której zapisano:
Niechlojew. Działacz komunistyczny z terenu „Wolności i Ludu”, który rzekomo wyjechał z W-wy, przypuszczalnie mistyfikował swój wyjazd, aby po zmianie pseudonimu przerzucić się na inny odcinek pracy komunistycznej.
N 3. AIPN BU, 3536/1, k. 1358.
172
AIPN BU, 3536/1, k. 1057. Właścicielkę, o której mowa, również rozpracowana – ma ona kartę w kartotece,
na której pojawia się sugestia, iż wg niesprawdzonych danych Pechcinówna i Dietrich to ta sama osoba.
AIPN BU, 3536/1, k. 1557.
173
AIPN BU, 3536/1, k. 1058.
174
AIPN BU, 3536/1, k. 1059.
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w Warszawie. Dalej mamy zapis: Do W-wy przybył z Kielc w 1938. i zameldował się na ul.
Liwskiej 4-a, gdzie obecnie mieszka jego żona, którą odwiedza 2-3 razy w tygodniu, lecz
prawdopodobnie tam nie nocuje. Wyjeżdża dość często z Dw[orca] Wsch[odniego] pociągami
podmiejskimi(podobno w towarzystwie Stanisława Zienkiewicza – ślusarza, Łomżyńska 13).
Jest w kontakcie z Józefem Burczyńskim (vk). Jerzy. D. – politycznie wyrobiony,
b. działacz ZZZ (przed rozłamem – sekretarz Zw. Rob. Budowl. i kierownik grupy skupiającej
się wokół „Drogi Wolności” – vide arkusz spca [dopisane atramentem]. Instruktor na Warszawę i okolicę. Lista. „W.18 podaje, że odwiedził ul. Liwską i od jakiejś dziewczynki dowiedział się, że w domu tym mieszka tylko żona Dymka, on zaś sam został aresztowany około
2 mies. wstecz. 12.IV.41 „W.18”. ___ Rozstrzelany 16.VII.41. 24.VII.41. nr 54 poz. 1.
R.I.”175. Nie byłoby tu nic niezwykłego, gdyby nie zapisy zawarte w tej informacji umieszczonej na karcie.
Jak już wspomniano, na kartach pojawiały się zapisy vk czyli vide kartoteka – przy
nazwiskach, wskazywanych w opisie np. jako kontakty danej osoby. Oznaczało to, iż osoba
opatrzona takim dopiskiem posiadała już swoją kartę w kartotece. Tak było również
w tym wypadku. Wymieniony tu jako kontakt Zygmunta Dymka – Józef Burczyński176 posiadał karę w kartotece „Korwety”177. I jeszcze kwestia tytułu prasowego podanego na karcie.
Pismo pod tytułem „Droga Wolności” ukazywało się w 1942 r. w Wilnie, wydawane było
przez Wileńską Koncentrację Stronnictw Demokratycznych”178.
Przyjrzyjmy się także podpisom pod informacjami – zaczynając od pierwszego pseudonimu – „Jerzy”, który podpisał podstawową część informacji zawartych na karcie. To może
być Henryk Zabielski „Jerzy”, zastępca szefa „Korwety” prof. Stanisława Ostoi Chrostowskiego, który w Referacie 999 był szefem sekcji (czy też komórki) informacyjnej „Korwety”,
w skład którego wchodziła także kartoteka.
Dalej mamy zapis o informacjach pochodzących od „W.18” i datę 12 kwietnia 1941 r.
Zacznijmy więc od widniejącego tam kryptonimu „W.18” – to może być Bolesław Sawicki
ps. „Żółw”, „Zwrotniczy”, żołnierz oddziału inwigilacyjno-dochodzeniowego, dowodzonego
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AIPN BU, 3536/1, k. 351.
Józef Burczyński, lakiernik Warsztatów Głównych na Woli, aktywny członek PPS-u, związkowiec. Aresztowany w 1942 r. Na Pawiaku był zatrudniony jako stolarz i przebywał w nim aż do ewakuacji więzienia 30 lipca
1944 r. Po ewakuacji został przewieziony do obozu w Gross-Rosen. Wł. Winek, Krótki rys działalności konspiracyjnych związków zawodowych w warszawskich tramwajach i autobusach w latach 1939–1944 , s. 23,
http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/27177/00028133-0001.pdf [dostęp 27 VII 2021].
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AIPN BU, 3536/1, k. 250.
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S. Lewandowska, Polska konspiracyjna prasa…, s. 117.
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przez Franciszka Wojtona „Topolę”179, wchodzącego w skład Referatu 998-b (grupa ewakuacyjno-inwigilacyjna), której większość żołnierzy przyszła do AK z organizacji „Muszkieterów”, gdzie tworzyła komórkę kontrwywiadu tej organizacji o kryptonimie „Ż-11”. Komórką
tą u „Muszkieterów”, a także później w ZWZ-AK, kierował Franciszek Knapp „Ernest”,
„Ż-11”180.
Tu warto zauważyć, że jak pisze w swoich wspomnieniach Kazimierz Leski, szef
kontrwywiadu „Muszkieterów”, Bolesław Sawicki, pracujący w czasie okupacji na dworcu
kolejowym Warszawa Główna – stąd jego pseudonim „Zwrotniczy” – był w AK od stycznia
1943 r.181. Wydaje się, iż Kazimierz Leski myli się, a Bolesław Sawicki „Zwrotniczy” znalazł
się on w ZWZ-AK wraz z pozostałymi żołnierzami „Ż-11”, w styczniu 1942 r. Tak więc zapisy znajdujące się na omawianej karcie mogą zawierać informacje „przeniesione” do Armii
Krajowej z ustaleń wcześniejszych, a więc możliwe, że z ustaleń kontrwywiadu „Muszkieterów”.
Analiza tej karty pokazuje, jak wiele informacji można znaleźć w kartotece „Korwety”. Wskazuje to również, iż zasób ten pozwala na poszukiwanie innych informacji, sięgających głębiej – do pierwszego okresu okupacji niemieckiej – a w niej działalności różnych organizacji, w tym również, niesłusznie dziś trochę zapomnianej organizacji „Muszkieterów”,
których zasługi w sferze wywiadowczej, a jak widać także kontrwywiadowczej, są ogromne.
Również w odniesieniu do rozpoznania i opisu podziemia lewicowego – komunistycznego.
Oto dlaczego pracowała „Korweta”, dlaczego pracowały inne struktury kontrwywiadu
rozpracowujące komunistów i ich organizacje. Ludzie tacy, jak prof. Stanisław Ostoja Chrostowski, jak inni pracownicy kontrwywiadu Armii Krajowej, doskonale zdawali sobie sprawę
z tego, czym jest komunizm. Wiedzieli to, o czym jeden z prominentnych ludzi PPR i GL –
Mieczysław Moczar182, powiedział otwarcie dopiero, gdy komunistyczni agenci Sowietów
179

Franciszek Wojton „Topola”, w konspiracji od lipca 1940 r. w organizacji „Muszkieterów”, od stycznia
1942 r. w ZWZ-AK, po wojnie aresztowany, zmarł w więzieniu.
180
Szerzej o tej strukturze L. Marasek, Grupa ewakuacyjno-inwigilacyjna „998-b” Wydziału Bezpieczeństwa
i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, [w:] Kontrwywiad II RP (1914) 1918–1945
(1948), t. VI, red. J. Biernacki i B. Kubisz, ABW, Warszawa 2019, s. 259–264, także: W. Bułhak, A. K. Kunert,
Kontrwywiad Podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej,
Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ–AK w latach 1939– 1944, [w:] Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 323–328. Tam też biogram Franciszka Knappa.
181
K. Leski, Życie niewłaściwie urozmaicone. Wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK, Warszawa
1989, s. 522.
182
Mieczysław Moczar (1913–1986), właśc. Nikołaj Demko vel Diomko, ps. „Mietek”, „Moczar”, „Bolek”,
ojciec był Białorusinem, członkiem KPP, matka Polką. Od czerwca 1942 r. w GL-AL, agent sowiecki (ps. „Woron”), potem w aparacie bezpieczeństwa, poseł do KRN i Sejmu PRL. P. Kostikow, B. Roliński, Widziane
z Kremla. Moskwa–Warszawa. Gra o Polskę, Warszawa 1992, s.134–135.
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z PPR umocnili się u władzy. W 1948 r. mówił: Dla nas, dla partyjniaków, Związek Radziecki
jest naszą ojczyzną, a granic naszych nie jestem w stanie dziś określić…183. Słowa te w sposób doskonały oddają nie tylko charakter tej ideologii, ale także mentalność ludzi związanych
z komunizmem, dla których ojczyzną były Sowiety. I nie jest ważne czy mówimy o ludziach
z KPP, czy o ludziach z PPR-PZPR.
Komunizm jako ideologia i jako praktyka polityczna (wówczas mająca swoją centralę
w Moskwie) były śmiertelnym zagrożeniem dla niepodległości Polski. Zdawał sobie z tego
sprawę komendant „Grot”, wskazujący na zagrożenia płynące z kształtujących się realiów militarno-politycznych w korespondencji do Wodza Naczelnego. Zdawali sobie sprawę ludzie
znający realia sowieckiego komunizmu, jak choćby szef „Korwety” prof. Stanisław Ostoja
Chrostowski, który spędził trzy lata w bolszewickiej niewoli. Zdawali sobie sprawę ludzie
badający naukowo komunizm, jak szef „Bloku”, działającego w ramach struktur Delegatury
Rządu, Henryk Glass.
Dlatego warto poznawać dzieje takich przedsięwzięć jak Referat 999 „Korweta” Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Komendy Głównej Armii Krajowej, bo to
pokazuje, że ludzie walczący z dwoma agresorami o niepodległą Polskę, zdawali sobie sprawę
z zagrożenia płynącego z działalności sowieckiej agentury, jaką była Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i tym podobne twory. Działalność wywiadowcza i kontrwywiadowcza,
skierowana na rozpracowywanie komunistów, a ta była domeną ludzi spod znaku „Korwety”,
dawała materiał, dawała argumenty, które pokazywały właśnie to zagrożenie, które rozwijało
się i narastało w miarę postępów działań wojennych…

Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 1948–1982, wstęp, wprow. i przyp. J. Andrzejewski [A. Paczkowski], Londyn 1987, s. 36.
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Abamowiczowie vel Ambrowiczowie
[Zamieszkali:] Skarżysko, [ul.] Rejewska 12/16.
Utrzymują kontakt z centralą propagandy komunistycznej w Jędrzejowie.
28 […] [19]43 [r.]
N-3

Abram
Zamieszk.[ały] w Otwocku.
Żyd.
Pracuje w org.[anizacji] komunist.[ycznej].

Km.
4116 srp./41
M
Abramczyk Aleksander
[Zamieszkały] [ul.] Prosta 38 m. 134.
Emisariusz przybyły z Moskwy do W-wy. Prawdopodobnie jest to syn Jana i Franciszki.
ur.[odzony] 13 VIII 1900 r., wyzn[ania] rzymsko-kat.[olickiego], kowal, poszukiwany przez
policję przed wojną
4115 wrz. 37/L.IX komunikuje, że A. [to] syn Józefa i Anny, ur.[odzony] [w] 1881 r., stolarz
adres j.w.
+ON

Abramowski Aleksander
Zamieszk[ały] w Mrozach (wg ksiąg meld.[unkowych]), prawdopodobnie ukrywa się.
Do 7 V [19]41 [r.] mieszkał w W-wie, [ul.] Marszałkowska 90 m. 8. Przedtem na [ul.]
Marszałkowskiej 118.
Doktor med.[ycyny] – dermatolog.
Ur[odzony] [w] 1880 [r.], przypuszczalnie w Kaliszu. Wyzn[ania] rzym[sko]-kat.[olickiego].
Żyd. Imiona rodziców: Dawid i Henryka z domu Kopf. Żona z domu Efraim. Córka Wanda.
Syn Ryszard zmarł przed kilku laty. Typ semicki, negroidalny, wysoki, oczy czarne, nos
szeroki, wargi wywinięte. Włosy gęste, skręcone.
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W r[latach] 1940–[19]41 brał udział w pracach „Barykady Wolności”. Abram[o]wski, jak
również Bein i Lendenstein wiedzą, że się o nich dowiadywali w „Barykadzie Wolności”
z Sanacji.
I-6

M
4120 ls.37/W.I
Ada
Komunistka. Bywa u Suchodolskiego Leopolda (vk [vide kartoteka]).

Adalberg
Adwokat.
Żyd. Ukrywa się w dzielnicy aryjskiej.
Jest podobno łącznikiem między masonerią polską a żydowską „Bnel Brith” [B’nai B’rith].
W liście naszej umieszczony warunkowo.
Monopol Nachrichtendienst

Adamczyk Józef
[Zamieszkały:] Częstochowa, ul. Limanowskiego 54.
Skarbnik partyjny PPR.
Monopol Nachrichtendienst

Adamkiewicz Janina
Ur.[odzona] 15 VI [19]19[ r.]. – Konin.
Państwowa Policja Kryminalna.
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]
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M
4025 pź. 37/WT I
Adamowiczowa
[Zamieszkała:] Grodno.
Żona płk. WP z Grodna. Przyjeżdżała w październiku do W-wy i zatrzymywała się u Ady
Borkiewicz (vk [vide kartoteka]). Adamowicz jest agentką GPU, była nią prawdopodobnie
jeszcze przed wojną, gdyż dom prowadzili nie na skalę poborów męża.
407 g. 37/l-6 komunikuje, że Adamowicz mieszkała u swej siostrzenicy, [ul.] Hoża 59 m. 9.
Obecnie A. wyjechała do Grodna i do tej pory nie ma o niej żadnej wiadomości.
4115 wrz. 37/L.IX komunikuje, że w Biurze Ewidencji A. nie jest znana.
4120 wrz./41 komunikuje, że Adamowicz pracowała w NKWD, obecnie w G[estap]o wraz
z Feltynową (vk [vide kartoteka]). Obie grasują w W-wie. Istnieje podejrzenie, że Adamowicz
w NKWD pracowała z ramienia n[N]iemców (vk [vide kartoteka] Ujazdowska Natalia).
Rysopis: wysoka, przystojna, szatynka, lekkich obyczajów.

Adamski Teofil
Z Wawrzyszewa (pod Młocinami).
Prowodyr jaczejki komunistycznej utworzonej na tamtym terenie.
Pracownia
43/9 ew

Adamski Teofil
S.[yn] Jana i Jadwigi z d.[omu] Marchew ur.[odzony] 6 I [18]83[r.]
[Zamieszkały] [ul.] Ząbkowska 19/54 we wsi Klonów pow.[iat] Radom, ślusarz,
zam.[ieszkały:] W-wa ul. Nowolipie 50.
19 IX [19]41 [r.] rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Jana i Jadwigi, członek KPP, karany przez
Sądy Polskie 4-letnim więzieniem za komunę – wyrok S.O. z dn. 17 III [19]32 r.
+M
+DN
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Km
M
4131 srp. 37/l-6
Adler Stanisław
[Zamieszkały] [ul.] Górczewska 21 m. 33.
Do W-wy przybył ze Skawiny k[oło] Krakowa dn. 16 VII 1940 r. i zameldował się
na ul. Grójeckiej 17 m. 3. Utrzymuje kontakt z Żelechowską Sabiną (vk [vide kartoteka]),
która jest agentką i kurierką komunistyczną z Ostrowca. A. ur.[odzony] 14 IV 1913 r.
w Chojnacie, pow.[iat] Skierniewice, syn Leonarda i Barbary z d.[omu] Staśki[e]wicz.
(W Biurze Ewidencji są jeszcze inni Adlerzy, a mianowicie: syn Ludwika i Józefy
z Szaniawskich, ur.[odzony] 13 II 1883 r., wyzn.[ania] rzymsko-kat.[olickiego] i Adler St.,
syn Borucha i Chany, ur.[odzony] [w] 1902 r., wyzn.[ania] mojżeszowego, zam.[ieszkały]
[ul.] Śliska 60-33.)

L.IX.
KM
Adler Stanisław
Ur.[odzony]

14 IV 1913 [r.] – Chojnata pow.[iat] Skierniewice
13 II 1893 [r.]

Syn

1) Leonarda i Barbary z d.[omu] Staśkiewicz
2) Ludwika i Józefy z Szaniawskich

Wyzn.[anie]
Zajęcie – urzędnik
Narod.[owość]
Adres: W-wa [ul.] Górczewska 21 m. 33 do W-wy przybył ze Skawiny k[oło] Krakowa
dn. 16 VII 1940 [r.] i zameld.[ował się] [ul.] Grójecka 17 m. 3. Utrzymuje kontakt
z Żelechowską Sabiną z Ostrowca S[ś]w.[iętokrzyskiego], która jest miejscową agentką
i kurierką. (Vide – Żelechowska) 414. kw. 37/505
A. Stanisław ur.[odzony] [w] 1902 [r.], s.[yn] Borucha i Chawy wyzn.[ania]
m.[mojżeszowego], [zamieszkały] [ul.] Śliska 60/33 od 30 X [19]40[r.]
ON
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Km
M
4112 gr. 37/L.IX
Ajzenberg Boruch Josef
Ur.[odzony] 15 III 1918 r. w W-wie, syn Dawida i Rywki Młynek. Znany działacz
komunistyczny. Na terenie W-wy od dłuższego czasu znany był jako trockista, który
we wrześniu 1938 r. był czynny wśród młodzieży fachu fryzjerskiego. 25 VII 1938 r.
zatrzymany w Wilnie z odezwami: „Do wszystkich członków b. KPP. Do wszystkich
członków b. KZMP” z podpisem bolszewicy leniniści, W-wa lipiec 1938 r.” do dnia
1 X 1938 r. ... w zamiarze zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego” wziął udział
w organizacji pod nazwą „Centrala Bolszewików Leninistów stanowiącej porozumienie
tzw. „trockistów” dążących do ustalenia w Polsce drogą rewolucji dyktatury proletariatu”
art. 97 par. 1 w zw. 93 par. 2 Ds. XVI 1191/38. Wyrokiem Sądu Okręgowego
Nr SOW.VIII.I.K.252/38 26 I [19]39 r. na 2 lata więzienia. Sąd Apelacyjny wyrokiem
z dn. 10 V [19]39 r. SA III. I. Ka 338/39 karę zmniejszył do 1 r.[oku] więzienia.

Km
M
4110 gr. 37/L.IX
Akselrad Sura
[Zamieszkała] [ul.] Niska 72.
Ur.[odzona] [w] 1912 r. W-wa, c.[órka] Szlamy i Perli Sankiewicz, bieliźniarka. Została
zatrzymana w dniu 27 VI 1936 r. na ul. Solnej 8. m. 66 na nielegalnym zebraniu członków
K[omitetu] D[zielnicowego] Śródmieście M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy]
R[ewolucjonistom]. Za działalność komunistyczną została skazana wyrokiem S[ądu]
O[kręgowego] w W-wie z dnia 13 IX 1934 [r.] z art. 97 par. 1 w zw. z art. 93 par. 2 na 3 lata
więzienia. Sąd Apelacyjny karę złagodził do 1,5 roku więzienia. W dniu 17 IX 1937 r.
skazana została wyrokiem Sądu Okr.[ęgowego] w W-wie z art. 97 par. 1 w zw. z art. 93 par. 2
KK – na 3 lata więzienia.

Alechin Jan
Pruszków – ma sklep spożywczy przy ul. Kraszewskiego.
Lat 48, wysoki, twarz pociągła, ciemny szatyn, prawie brunet.
Pochodzenia ukraińskiego. Stary sierżant z armii austriackiej.
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Były działacz KPP. Obecnie członek PPR.
Czynny komunista – wrogo ustosunkowany do Polski.
I-401
I-6
43/9 ew

„Aleksander”
Hotel „Polonia”.
Fryzjer hotelu „Polonia”, był już komunistą przed 1939 r. Na święta narodowe był przez
policję przymykany. Nie jest on ważną osobistością w kolportażu PPR. Zdaje się, że zależy
od technika budowlanego z f[ir]my Raszyński mieszczącej się w „Banwezen”
na ul. Filtrowej. W każdym razie w sprawach kolportażu stale się z nim kontaktuje, jest on
bardzo ostrożny i nie dekonspiruje się. Boi się nawet członków tajnych org.[anizacji]
polskich, ale znacznie więcej Niemców, gdyż może wie, że Niemcy komunistów jako
dywersantów rozstrzeliwują. W ogóle stwierdzono daleko idącą konspirację u kilku
komunistów poza nim (u jego pomocnika kelnera z hotelu „Polonia” oraz u tego technika
budowlanego). (9)

L. IX
KM
Aleksandrow Włodzimierz
Ur.[odzony] [w] 1905 albo 1903 [r.]
Syn Włodzimierza i Cecylii.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcia
Stan cyw.[ilny]
Adres
Skazany w sprawie „Flatau Stanisław – vk [vide kartoteka]
ON
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Aleksandrow Włodzimierz
Przed wojną sekretarz KCKZM. Ostatnio (wiosna [19]43 [r.]) pojawił się w W-wie.
(B) w r. 1943 lato odprawę robił w GL skutkiem czego nastąpiła tam czystka (związany
z Paciorkiem – Straż Ogn.[iowa]).
N3

Aleksandrow Włodzimierz „Włodzimierz”
Zastępca, a obecnie następca Niechlujewa z terenu „Wolności i Ludu”. Przed wojną członek
KCZMK. Nieprawdą jest rozsiewana wiadomość jakoby został zabity.
N3
Monopol Nachrichtend

Aleksandrow Włodzimierz „Włodzimierz”
Posiada melinę na Krak.[owskim] Przedmieściu 7/5. W lokalu tym odbywają się odprawy
grup sabotażowych podlegających Niechlojewowi. Włodzimierz jest obecnie następcą
Niechlojewa, który rzekomo wyjechał do Rosji.
B – zam.[ieszkały] [ul.] Szlachecka 20/9.
Lipiec [19]43 [r.]

Pracownia 626

Aleksandrowicz Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Nieświeska 3. Działacz PPR z terenu Grochowa.
N3

Aleksandrowicz Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Nieświecka 3.
PPR na Targówku. Właściciel sklepu.
Monopol Nachrichtendienst
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Km
M
409 cz./503
Aleksiejew Mikołaj
[Zamieszkały:] Siedlce, [ul.] Piłsudskiego 230 m. 43.
Syn Michała, ur.[odzony] 12 XII 1907 r., wyzn.[ania] prawosławnego, robotnik, komunista.
Wydał Zarząd Miejski bolszewikom.
+ON

Km
Anonim nr 108
M
Alfiszer
[Zamieszkały:] Adamów, pow.[iat] Radzyń.
Według anonimu pisanego do G[estap]o, komunista.

„Aliosza”
Przyjaciel „Pioruna” i Józefa Małeckiego, przezywany „Heniek” i Niewiadomski.
Prawdopodobnie Henryk Niewiadomski zam.[ieszkały] ul. Radzymińska 95, dom całkowicie
zamieszkały przez komunistów. Sekretarz komórki partyjnej na [ul.] Hrubieszowskiej.
Dowódca drużyny GL. Prowadzi 3-kę instruktorów politycznych, obsługuje tzw. komórki
„mieszane”. Prawd.[opodobnie] p[seu]d[onim] Niewiadomski (vel Janicki).

Alpiński Julian Witold
[Zamieszkały:] N.[owy] Zjazd 7/9, tel. 34.667.
Kominiarz.
3 X [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Jana i Julii, ur.[odzony] 27 IV 1911 [r.], [wyznanie]
rz[ymsko]-kat.[olickie], Polak przybył z Krakowa w r.[oku] [1]941. Wybitny działacz
komunistyczny, wchodzi w skład góry kom.[unistycznej] Warszawa.
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Km
MW
4124 wrz. 37/W.I
Alpiński Julian
[Zamieszkały:] Nowy Zjazd 7 m. 9, telef. 3-46-67.
Sympatyk komunizmu.

Km
4124 wrz. 37/W.I
M
Alpiński Tadeusz
[Zamieszkały] [ul.] Mariensztat 7.
Sympatyk komunizmu.

Ałykow vel Apłatow Aleksander „Mirek”
Ur.[odzony] w 1898 r. – strażak str.[aży] ogni.[owej].
Rozwija żywą działalność na terenie straży ogniowej w W-wie, z której został usunięty.
(B) ps. Mirek – twórca opozycji z KPP „mirnowców” w 1933 r. Grupa [...] postulatów,
zbliżających ją do [...] występowała p-ko hasłu samookreślenia dla Górnego Śląska
i Pomorza. W 1937 r. część tej grupy przyłączyła się do PPS, reszta działała jako opozycja
robotnicza w KPP.
17 V [19]43
N3

Ałykow Aleksander
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Górnośląska 16/30, w r.[oku] [19] 39 [ul.] Radzymińska 140.
Prawdopodobnie posiada przynależność państwową niemiecką. Utrzymuje stały kontakt
z czynnymi komunistami z PPR. Prowadzi wystawny tryb życia. Przypuszcza się, że Ałykow
wykorzystując zaufanie jakim się cieszy na terenie komunistycznym, z jednej strony prowadzi
robotę komunistyczną, z drugiej jest agentem G[esta]po.
19 VIII [19]43 [r.]
l-461
l-6
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Ałykow Aleksander
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Górnośląska 16/30.
W

r[oku]

[19]39

zamieszkiwał

przy

ul.

Radzymińskiej

130,

od

[19]39

r.

przy [ul.] Radzymińskiej 140.
Prawdopodobnie posiada przynależność państwową niemiecką. Polityczne oblicze wysoce
podejrzane. Konspiruje się mocno. Utrzymuje ścisły kontakt z czynnymi komunistami z PPR.
Prowadzi wystawny tryb życia. Jest możliwe, iż Ałykow, wykorzystując zaufanie jakim się
cieszy na terenach komunistycznych z jednej strony prowadzi robotę komunistyczną,
z drugiej jest agentem G[esta]po.
I-6

Ambroziewicz
Pracownik wydziału mechanicznego f[abry]ki „Ursus”. Sprzecza się z kolegami. Powołuje się
stale na lewicowe gazetki.
Przypuszczalnie wchodzi w skład komitetu wydziałowego PPR.
17 VI [19]43[r.]
I-603
I-6

Ambroziewicz Lucjan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Poznańska 21/9.
Wytyczarz z f[abry]ki „Ursus”.
Lat ok. 37.
Zwolennik PPR.
I-603
I-6
43/9 ew

Płk Amirowiczowa
Zam.[ieszkała] [ul.] Pogonowskiego 36. Zamieszkuje u niej Śniadowski Zdzisław. U niej
mieści się dział dowodów i ewidencja PPR!
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).
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Ampulski Albin
Ur.[odzony] około 1915 [r.].
[Zamieszkały] ul. Leśna 6.
Bez zajęcia.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85.a
l-6

Km
M
4126 lp. 37/420
Andermanowa
[Zamieszkała:] Błażów p.[od] Rzeszowem.
Żona aptekarza, Żydówka, jedna z kandydatek do objęcia władzy na wypadek wkroczenia
wojsk sowieckich. (vk [vide kartoteka] Neiss, Schleger)

Andruszeczko
[Zamieszkały:] Moroczyn, gm.[ina] Moniatycze, pow.[iat] Hrubieszów.
28 VIII 19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Ukrainiec, członek KPP, był członkiem komitetu
bolsz.[ewickiego] w Moroczynie.

Andruszkiewicz Justyn
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Dźwińska 9 m. 6.
Ur.[odzony] 26 IX 1909 r.
Tokarz, robotnik f[abry]ki „Motolot” przy ul. Jagiellońskiej 4/6 – opuścił przed dwoma
tygodniami pracę na okres 3 miesięcy, oświadczając dyrektorowi f[abry]ki, do którego ma
specjalne zaufanie, iż na okres 3 miesięcy został przydzielony na komunistyczny kurs
oficerów. Andruszkiewicz jest ideowym komunistą, świadomym celów, o które walczy.
Rysopis: wzrost ok. 170 cm, lekko pochylony, twarz pociągła, kości policzkowe wystające.
Łącznik i adiutant K-ta podchorążówki GL.
993/W
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„Andrzej”
Zob. Piwiński Jerzy.

„Andrzej”
Kieruje akcją likwidacyjnych trójek PPR.
Nr 3

Km
M
„Andrzej”
Vide kartoteka Walter lub ps. „Piotr”.
(B) – Sekr. K-ta GL wysoki, szatyn, oczy zielone, pr.[awe] oko […] rysy regularne, szczupły
[…], nosi płaszcz nieprzemakalny i spodnie granatowe.
(VIII-43)

„Andrzej”
[Zamieszkały] [ul.] Krechowiecka 6 m. 7 /7 klatka.
Komend.[ant] I obw.[odu] W-wy (Żoliborz), kontakt z Oddz.[iałem] 2 Sow.[ieckim].

„Andrzej” – Skrypij Stanisław
Dowództwo warsz.[awskiej] GL.
Dowódca I obw.[odu] Żoliborz.
[Zamieszkały:] Żoliborz, ul. Krechowiecka 6 m.7 (VII kl. sch.).
Żyd, inteligent, ożeniony z Żydówką.
Obecnie

pracuje

w

którymś

z

dawnych

biur

Min.[isterstwa]

Kom.[unikacji]

w Al. Jerozolimskich.
R. Zginął na Pawiaku.
KORWIN X 42
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Andrzejewski Bronisław Józef
[Zamieszkały] [ul.] Złota 39 m. 46.
Polak, brał udział w zamordowaniu małż.[eństwa] Kisielów przy ul. Zielnej 11,
zaaresztowany na skutek tego przez G[esta]po Abtlg.[Abteilung] II Kom.
(28 VII [19]42 – P:19/I)
(B) ps. „Łysy” „Kucharz” – kier. roboty mopr [Międzynarodowej Organizacji Pomocy
Rewolucjonistom] w PPR, wsypał „Felka”, „Fajkę” w X 42 r.

Andrzejewski Józef
Kucharz, żonaty, mieszkał na [ul.] Złotej, pracował w barze przy ul. Marszałkowskiej 81
(„Pod Satyrem”), ostatnio w innym zakładzie gastronomicznym, prowokator komunistyczny,
aresztowany w 2 tygodnie po aresztowaniu „Fajki”.

Andrzejewski Zygmunt
[Zamieszkały:] Piaseczno, ul. Kościuszki 13.
Wspólnie ze swą przyjaciółką pracuje dla komuny, posiada broń, odgraża się jakiemuś
oficerowi niem.[ieckiemu], który żyje z jego żoną (na Okęciu), że go zabije.

Angielczyk Kazimierz
Ur.[odzony] 18 XII 1908 r.
Zam.[ieszkały] ul. Obozowa 83/13.
Pocztowiec.
Ważny przywódca.
20 […] [19]43 [r.]
Rama
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Km
M
4110 gr. 37/L.IX
Anielewicz Fiszel Josel
[Zamieszkały] ul. Ostrowska 17.
Ur.[odzony] 3 II 1910 r. w Mogielnicy. S.[yn] Lejbusia i Ruchli Łaji Fajfer, krawiec.
Komunista. Został 27 VI 1936 r. na ul. Solnej 8 m. 66 zatrzymany na nielegalnym zebraniu
członków K[omitetu] D[zielnicowego] Śródmieście M[iędzynarodowej] O[rganizacji]
P[omocy] R[ewolucjonistom].

Antczak Zygmunt
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Piekiełko, dom Skarżyńskiej.
Pracownik kolei W-wa Praga, główny kolp.[orter] bibuł.[y].
8 XI [19]43[r.]
Czyn 669
999

„Antoni”
Dowódca Warszawskiej GL.
Zarazem prowadzi I oddział operatywny.
Prawdopodobnie oficer W.P.
Około lat 30. Wzrost średni, dobrze zbudowany, brunet, bujna czupryna. Podobno pochodzi
z Białej Cerkwi. Może Ukrainiec?
Lekarz.
KORWIN X 42

„Antoni”
Były Komendant GL Warszawy, prawdopodobnie Jerzy Kania lat około 30, aresztowany
w końcu września 1942 [r.]. Kania Jerzy został powieszony wśród 50-ciu. Jego siostra Halina
Kaniówna siedzi na Pawiaku. Miał matkę i dwie siostry, posiadali razem działkę na Polu
Mokotowskim. (4 XII [19]42 [r.], Korwin)
(B) „Antek” – lekarz, […] GL W-wy do spr.[aw] specjalnych, aresztowany w związku
z zamachami na oddział NSDAP 15/7.
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Antoniak ur. Szczepaniak Zofia
Ur.[odzona] 13 XI [18]96 [r.] – Wieluń.
Sąd Okręgowy Wieluń 2 Ds 402/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

„Antoś”
Czł.[onek] kom.[uny], tramw.[ajarz] na Woli.

Apa Mario
[Zamieszkały] ul. Hoża 62 m. 16.
13 VII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. De facto mieszka nie[za]meldowany przy [ul.] Filtrowej
33, handlowiec, ur.[odzony] 7 IX 1887 [r.], Żyd, ukrywający swoje pochodzenie, obyw.[atel]
włoski, przybył do W-wy w r.[oku] 1935 z Włoch. Do roku 1939 miał obywatelstwo polskie.
Jest komunistą, ma kontakty z Nochimsonem, Najlubelskim. W mieszkaniu jego przy
[ul.] Hożej mieszka v [vide kartoteka] Glasenapp. Wraz z nim mieszkają: Apa Aleksandra
z d.[omu] Iłłakowicz, żona, ur.[odzona] 17 X 1898 [r.], syn Edward, ur.[odzony]
15 X [19]17 r., Apa Aleksandra [za]meldowana [ul.] Hoża 62/9, a zapisany na nią [jest] lokal
[ul.] Hoża 62 m. 5, gdzie mieszka jej siostra Uszyńska Jadwiga z d.[omu] Iłłakowicz.

Apfelbaum
B.[yły] kom.[isarz] pow.[iatowej] gm[iny] wyz.[naniowej] Miechów-Janów. Komunista.
Przynależności do PPR lub GL nie stwierdzono.
15 III [19]43[r.]
Godło

Arciszewski Mikołaj
[Zamieszkały] Al. Niepodległości 130 m. 9.
Zrzut w m[iesią]cu VII 1941 [r.] w okolicy Piotrkowa, narodowość polska, b.[yły]
dziennikarz w Gdyni, gdzie wydawał „Torpedę”, później „Dziennik Gdyński” (?). Notowany
przez władze polskie za jego radykalne wypowiedzi. W Warszawie pod podanym adresem
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zameldowany jako Brzeziński Jan Henryk. Pracuje dla O.2 Sztabu Sowieckiego i przez niego
jest finansowany. Zakres pracy: wywiad polityczny i wojskowy na rzecz Sowietów. Kontakty
z PPR przypadkowe i luźne via O.2.

Arciuchowa Krystyna
[Zamieszkała:] W-wa, Al. Niepodległości 245 m. 20.
Studentka prawa.
Mieszka wraz z synkiem.
Zajmuje się kolportażem „Głosu Warsz.[awy]” i innej bibuły. B.[ardzo] ostrożna, w domu
tym bywa rzadko, bywa [przy] ul. Lenina 114, gdzie jest mały sklep małej branży, gdzie jest
przypuszczalnie rozdział bibuły.
992 A
43/9 ew

Km
M
412 gr. 37/L.IX
Arkuszewski Stanisław
Ur.[odzony] 24 XI 1899 r. w Jadwisinie, syn Adama i Marianny. Jako komunista znany
od 1928 r. Od 1928 r. jako członek Komitetu Okr.[ęgowego] KPP: [w] 1934 r. jako
„okręgowiec” był na zjeździe w okolicy Radziwia. 1935 r. – Otwock – b.[ardzo] ruchliwy
członek partii. Wyrokiem Sądu Okręgowego w W-wie Nr S.O.W.208/38 skazany z art. 97
par. 1 w zw. z art. 93 par. 2 KK na 5 lat więzienia. Sąd Apelacyjny Nr SA III I Ka 188/39
wyrok zatwierdził. Utrzymywał kontakt z Magnuszewskim (vk [vide kartoteka]).
+ON

Km
M
4131 gr. 37/L.IX
Aronfeld Dawid
[Zamieszkały] [ul.] Gęsia 85 m. 13.
Ur.[odzony] [w] 1907 r. w W-wie, syn Abrama i Doby, wyzn.[ania]
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mojżeszowego,

nar.[odowości] żyd.[owskiej], trykociarz. Notowany przez policję jako podejrzany
o działalność komunistyczną. W dniu 30 marca 1933 r. została zarządzona likwidacja
warszawskiego Komitetu M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom].
W drodze inwigilacji ustalono kontakt Aronfelda z wybitnymi komunistami jak:
Schönhercem Hirszem, Diament Gołdą i Wassercug Lejzorem. Przeprowadzona u A. rewizja
ujawniła notatki partyjne oraz korespondencję.

Km
M
4015 lp. 37/Max
„Arpad”
Komunista, robotnik. Młody, 30- letni. Odgrywa dość znaczną rolę w „Planie”.
+ON

Artel Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Żerań, [ul.] Modlińska 48.
Łącznik.
8 XI [19]43[r.]
Czyn 669
999
N-3

Artel Jan
[Zamieszkały] Żerań, [ul.] Modlińska 48.
Łącznik K[omitetu] D[zielnicowego] PPR Bródno.
Knajpa
43/9 ew
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Grupa Konar
Artymko Ludwik
[Zamieszkały:] Tyśmiennica.
20 V [19]43[r.]
Karol

Astman Szlama
Ur.[odzony] 18 XII 1905 [r.] w Borysławiu.
[Zamieszkały] [ul.] Pawia 63/35.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Mozesa i Jety, ur.[odzony] 15 XII […]. Członek
KPP. Skazany na 6 lat więzienia przed wojną. Notowany w 1930 [r.] jako czł.[onek] KPZU
w Borysławiu, aresztowany 18 VIII [19]35 r. Dn. 18 VIII [19]39 [r.] zwolniony z więzienia
w Rawiczu po odbyciu kary skróconej do 4-ch lat na mocy amnestii.

Km
M
Astman Szlama vel Szlojma
[Zamieszkały] [ul.] Pawia 63.
Syn Mozesa i Jety, został zasądzony przez Sądy Polskie na 6 lat więzienia za komunizm.
+ON

Km
M
4110 gr. 37/L. IX
Aszenberg Szmul
S.[yn] Chaima i Estery Lai z Grynbaumów, ur.[odzony] w 1910 r. w Frampolu pow.[iat]
Biłgoraj. Kuśnierz – [ul.] Franciszkańska 13. Ur.[odzony] [w] 1910 r. we Frampolu,
pow.[iat] Biłgoraj, syn Chaima i Estery Łaji Grynbaum, kuśnierz. Wyrokiem Sądu
Okr.[ęgowego] w W-wie z dn. 17 IX 1937 r. w spr. Nr VIII 1 K. 187/37 z art. 97 par. 1
w zw. 93 par. 2 KK na 2 lata więzienia. W dniu 27 VI 1936 r. został zatrzymany przy
ul. Solnej 8 m. 66 na nielegalnym zebraniu członków KD Śródmieście M[iędzynarodowej]
O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom]. 14 V [19]39 [r.] zwolniony po odbyciu kary.
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Atłas Wojciech
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Asfaltowa 15/3, gdzie przybył w marcu [19]40 r. z [ul.] Wspólnej
58/49. Z zawodu szewc. Pracuje w zakładach szewskich [ul.] Asfaltowa 15. Jest ich
kierownikiem. Jednocześnie jest komendantem OPL [obrony przeciwlotniczej].
Rysopis: lat 45, wzrost ok. 175 cm, tusza średnia, włosy ciemno blond, rzadkie. Oczy małe,
niebieskie, nos lekko orli, czoło wysokie. Ur.[odzony] 23 IV [18]98 [r.]. Im[iona] rodz[iców]:
Walenty i Maria. Wyznanie rzym[sko]-kat[olickie]. Narodowość polska.
I-7103
I-6
43/9ew

„Adam” k[omendan]t dzielnicy Śródmieście GL, organizuje prace. W sztabie ma opinię
wielce ideowego, lecz mało ruchliwego i przedsiębiorczego.

Arkawicz Helena l.[at] 60, [zamieszkała] [ul.] Nowogrodzka 18A. Ost.[atnio] doraź.[nie]
występowała w Teatrze w Poznaniu z przedstawieniem. Żydówka. […] artysty […].
(XI [19]43 [r.])

Abadniezoff […] 3 typ z […] blisko K raczej dla pieniędzy niż idei, przed wojną bieda student
w r.[oku] 1940 […] aresztowany i zwolniony. Obecnie mieszka w lokalu Bułgarskiego przy
ul. […] 33, prowadzi różne interesy m. in. z Bułgarami w […] „K”. Udaje przyjaciela
Polaków, a jest ich wrogiem. Drogą rabunku wysyłał do Bułgarii. […] G[esta]po, wysłał
swego teścia w r.[oku] 1940, prowadził centralę fałszerstw paszport.[ów], które w 95% dawał
żydostwu. W Bułgarii znany jako komunista, wróg nacjonalistów bułg.[arskich].
(B. XI [19]43[r.])

prof. Arnold w 1934 [r.] był w Wolinie, współpracuje z pismem żyd.[owskim]. Przy […]
zjawił się do W-wy, gdzie zażądał zwołania Sądu Honorowego z powodu czynionych mu
zarzutów. Chytre tłumaczenie na tym Sądzie. Później aresztowany i zwolniony, jak sam mówi
dzięki pomocy przyjaciół – komunistów. W rozmowach komunizuje. […] kombinuje z powodu
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prezesury Spółdz.[ielni] Mieszk.[aniowej]. Prof. Uniw.[ersytetu] przy ul. Nowy Świat 5.
Obecnie pracuje w którymś z archiwów warszawskich, zdaje się – przy ul. Długiej.

Aszkenazy Regina Janina
C.[órka] prof. Uniw.[ersytetu] – Szymona i Felicji z d.[omu] Tykociner, nr 9/0 1912 wym. […]
występuje jako Stobkiewicz z d.[omu] Zawadzka, zameld.[owana] – [ul.] Narbutta 42/9.
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B
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„Barykada Wolności”
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Nazwa gazety komuny. Redakcja mieści się:
ul. Długa 36 m. 4 u Skarżyńskich, gdzie ustawione są dwie pedałówki.

Becher
Członek PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Bednarski
Pochodzi z Majdan Kozic Dolny[ch]. Członek band PPR.
(Inform.[acja] „K” z Lubelszcz.[yzny]).

Bednarski Tadeusz
Zam.[ieszkały] ul. Kartuska 4. Członek wywiadu PPR (ukrywa się).
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Bednarski Tadeusz
Zam.[ieszkały] ul. Kartuska 4 m. 4. Propagandzista PPR.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]46 [r.]).

Bednarski Tadeusz
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Kartuska 4. Jest wybitniejszym działaczem PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 20 I [19]44 [r.]).

Białek
Polak. Zam.[ieszkały:] Chudowola. Członek bandy grasującej na terenie gm.[iny] Firlej.
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(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskie[go] z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Ok.[olice:] Miechów.
Białobroda [Dawid]
Komis.[arz] służby pers.[onalnej] żyd.[owskiej] w powiecie, zam.[ieszkały:] Słomniki.
Konf.[ident] G[esta]po i łącznik PPR, zastrzelony przez Niemców w r.[oku] [19]43 w Pilicy.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Bieka Jan
Wywiadowca policji.
Zam.[ieszkały] w Przemyślu przy ul. Garbarskiej 3.
Rysopis: wzrost wysoki, szatyn, jasno niebieskie oczy, silnie zbudowany, wiek ok. 40 lat.
Pracuje za pieniądze, podlega Chwalibodze, współpracuje z Grzesikiem.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Bielawski Ryszard
Z zawodu wzorcarz. Zam.[ieszkały:] W-wa Ochota.
Członek PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów ul. Duchnicka.
(Rap.[ort] „K” 9 II [19]43 [r.]).

Bieniek Stefan
Członek bandy PPR w rejonie leśnictwa Skrzyniec i Chmiel.
Pochodzi z Majdanu Kozic Dolnych.
(Inform.[acje] „K” z Lubelszcz.[yzny]).

Biernat Tadeusz
Lat 18, zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Suzina 3 m. 203, przed wojną członek R[obotniczego]
T[owarzystwa] P[rzyjaciół] D[zieci] i czerwonego harcerstwa, wrogo ustosunkowany
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do organizacji patriotycznych, utrzymuje liczne stosunki z podejrzanymi o komunizm.
(Rap.[ort] Komora 14 I [19]44 [r.]).

Biesiada Konstantyn
[Zamieszkały:] gm.[ina] Boguty, wieś Mokrowo.
Dawny komunista.
Współpracował z bolszewikami.
Lat 33 – brat Piotra.
Lato [19]43 [r.]
Pracownia 626

Biesiada Piotr
[Zamieszkały:] gmina Boguty, wieś Mokrowo.
Dawny komunista.
Współpracował z bolszewikami.
Lat 35 – brat Konstantego.
Lato [19]43 [r.]
Pracownia 626

Biesiadecki Ludwik
[Zamieszkały] [ul.] Rozbrat 7 m. 8.
Jest komunistą, posiada w mieszkaniu stację nadawczą.
(11 II [19]43 [r.] Szeremeta Knajpa).

Binek Lucjan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Płocka 46 m 7.
U niego w mieszkaniu odbywają się zebrania aktywnych członków komuny.
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Biniek Stanisław
Ur.[odzony ] 18 IV [18]80 [r.] – Sarbinka.
Prokurat.[ura] Kalisz, Sd 7 k Ls 242/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Binstok Dwojra Elima
[Zamieszkała] [ul.] Dzielna 18.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. C.[órka] Mordki i Sury, ur.[odzona]
[w] 1911 [r.], członek KPP. Obecnie nie[za]meldowana. Przed wojną skazana za komunę
na 6 lat więzienia.
+ON

Km
Binsztok Dwojra Elima
[Zamieszkała] [ul.] Dzielna 13.
Córka Mordki i Sury, ur.[odzona] [w] 1911 r., została zasądzona przez Sądy Polskie na 6 lat
więzienia za działalność komunistyczną.
M

Birecki Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Radość, [ul.] Sienkiewicza.
Zaaresztowany z listy dn. 5 XI o godz. 3. jako podejrzany o komunizm.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6

Birinkow Eliasz
Ur.[odzony] 22 VIII 1906 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 64/12.
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Robotnik.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Biskupowa
Zam.[ieszkała:] Lubartów. Mąż jej komunista obecnie w bandzie w okolicach Chełma skąd
przysyła pieniądze przez kolejarza.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

„Blacharz”
Zob. Wolski Henryk.

F[abry]ka „Ursus”, oddz.[iał] narzędziowni.
Blachoni Klemens
Ur.[odzony] [w] 1906 [r.].
Zam.[ieszkały]
Tokarz. Nr marki fabr.[ycznej] 4184. Posądzony o przynależność do PPR.
11 X [19]43[r.]
l-603
l-6

„Blady”
Dowódca Komitetu Dziel.[nicowego] Okęcie GL.
Korwin X 42

Blady
Brał udział w akcji z E-ksu na remizę rakowiecką.
(Archiwum Szt.[abu] GL).
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Blajman Dawid i jego żona
[Zamieszkali] [ul.] Zamenhofa 24.
28 II [19]42 [r.], źr.[ódło:] „Go-A”. Komuniści.

Blaufules Elima
Zob. inf. dot. Najlubelski Władysław.

Blondyn
Brał udział w akcji z E-ksu na remizę Rakowiecką.
(Archiwum GL).

„Blondyna”
Zob. Fabiszewska Lena.

Km
4120 ls. 37/W.I
Blumberg
[Zamieszkały] [ul.] Długa 32 m. 34.
Żyd, przychodził często do Skarżyńskich (vk [vide kartoteka]). B. posiadał drukarnię,
z której wychodziła bibuła komunistyczna. Obecnie B. przebywa w więzieniu. Kochanka jego
Józefa Tataj.
M

Km
4011 ls. 37/H.7
Błeszyński Piotr
[Zamieszkały] [ul.] Montwicka 9 m. 1.
Konduktor tramwajowy na st.[acji] Rakowiec, nr 1277, podejrzany o komunizm.
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Błoński Wacław
Dawny drużynowy z Bródna wyznaczony do oddziałów SS (Sekcji Specjalnych) „Wolności
i Ludu”.
4 V [19]43[r.]
łuczywa

„Boa”
Dowódca plutonu „Wolności i Ludu” na Woli.
4 V [19]43[r.]
łuczywa

„Boa”
Członek org.[anizacji] „Wolności i Lud.[u”].
Brał udział w odprawie dowódców.
(Rap.[ort] N 3 17 VII [19]43 [r.])

Bober Bronisław „Stały”
Sekretarz Dz[ielnicy] Czerniaków PPR.
Zastrzelony w czasie aresztowań z 17/18 V [19]43 [r.].
Pracownik Gazowni Miejskiej [ul.] Ludna 16.
993/G
43/9 ew

Bochenek-Bochenski Władysław
Drukarz zatrudniony w drukarni przy [ul.] Żelaznej 54/56.
Działacz komunist.[yczny] sprzed wojny.
Czynny w GL.
Prowadzi akcję propagandową oraz w drukarniach.
Pracownia
43/9 ew
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Ok.[olice] Miechów
Bochenkiewicz N.
Pilica, czł.[onek] rej.[onowego] kom.[itetu] PPR, aresztowany l.[atem] [19]43 [r.].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Bochnerowie syn i córka
Miechów-Janów. Komunista. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Bocian
Żyd. Imię nieznane, syn miejscowego Żyda Markuszowa, wojskowo niewyszkolony. Członek
bandy „Zorki” (patrz sub Kubala).
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Boć Jan
Zamożny gospodarz na 42 morg. Stały konfident band PPR, mających swoje kwatery
w rejonie leśnictwa Skrzynice i Chmiel.
(Inform.[acje] „K” z Lubelszcz.[yzny]).

Km
4011 ls. 37/H.7
Bodory Ignacy
[Zamieszkały] [ul.] Kopińska 4a m. 8.
Konduktor tramwajowy, nr 658 na „Rakowcu”, podejrzany o komunizm.
M
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4015 mrc. 37/W.I
Bodysiąg
Por.[ucznik] 81 pp, agent bolszewicki w kontakcie z G[estap]o.
4115 wrz. 37L.IX komunikuje, że w Biurze Ewidencji B. nie [jest] znany.

„Boer”
Zob. Witkowski Leon.

Bogdanow
[Zamieszkały:] Włodzimierz Woł.[yński].
29 VI [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Bolszewik, obywatel ZSRR, był komendantem
placówki bolszewickiej stra.[ży] gran.[icznej] w Czernikowie, pow.[iat] Włodzimierski,
wybitnie wrogo odnosił się do Polaków. Obecnie pozostał w Włodzimierzu Woł.[yńskim],
gdzie mieszka z żoną, widziany po 20 VIII [19]40 r. w Czernikowie w ubraniu cywilnym.

Bogdanow Karia
[Zamieszkała] [ul.] Spiska 8/12. Pielęgniarka.
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Ur.[odzona] w 1898 [r.], narodowości
nieustalonej, ostatnio rosyjska, członek KPP.

Km
4112 gr. 37/L.IX
Bogucka Władysława
Ur.[odzona] 27 X 1918 r. w Woli Żyrowskiej p.[owiatu] grójeckiego, c.[órka] Jana i Walerii
Sobczak. W maju 1937 r. zawiązała wraz z Kohnem [Jakubem] (vk [vide kartoteka]) i innymi
jaczejkę komunistyczną na terenie szkoły wieczorowej przy ul. Dzielnej 61 w W-wie.
Wyrokiem Sądu Okręgowego w W-wie z dn. 25 III [19]39 r. skazana została z art. 97 par. 1
w zw. z art. 93 par. 2 KK na 8 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 3 lata.
M
+ON
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Bogucki
[Zamieszkały:] Wieliczka, ul. Rożnowa.
Brat Piekosiowej, komunistki, z którą mieszka. Kierownik akcji komunistycznej w okolicy
Wieliczki.
Atl
43/9 ew

Bogucki Roman
[Zamieszkały] [ul.] Krasińskiego 10 m. 117.
Ur.[odzony] 24 XII 1904 [r.], [wyznania] rzym.[sko]-kat.[olickiego], s.[yn] Pawła i Marceli,
nauczyciel. Wysoki, łysy, w binoklach, szczupły, oczy piwne, cera śniada, nos garbaty,
gruźlik. Wiceprezes spółdzielni „Wspólna Pomoc” w W-wie [przy] [ul.] Przeskok 4 m. 3,
tel. 2-32-80, b.[yły] nauczyciel gimn.[azjum] [im.] Szumanowskiego. Przed 1939 [r.] był
nauczycielem w szkole R[obotniczego] T[owarzystwa] P[rzyjaciół] D[zieci]. Silnie
komunizujący, nie stwierdzono czy brał czynny udział w robocie K, czy tylko ideowo.
Utrzymywał kontakt z Wesołowskim Janem, nauczycielem R[obotniczego] T[owarzystwa]
P[rzyjaciół] D[zieci], komunistą. Żona Boguckiego z pochodzenia Ukrainka. Przez pewien
czas mówiono, że Bogucki podał się za Ukraińca, co jest wątpliwe. Czy i gdzie Bogucki
pracował, nie wiadomo. Ostatnio zajmował się szkleniem okien. W domu bywał rzadko.
Podobno bierze obecnie czynny udział w akcji szkoleniowej bojowych oddziałów „Gwardii”.
Po aresztowaniach w WSM przestał mieszkać w domu, przy czym ukrywa się.
(I-712)

Bogusławski Henryk
Ur.[odzony] 23 IV [19]27 [r.] – Łódź.
Prokur.[atura] Starogard 2 a V Rs 8)43
„Deutsche Fahndungsbuch” 24 III [19]43 [r.].

Bogusz Władysław
Ur.[odzony] [w] 1916 [r.], syn Piotra. Mieszkał do końca 1938 [r.] z ojcem, teraz meldowany
na [ul.] Stanisławowskiej. Aktywny komunista, prowadzący akcję agitacyjną w domach
TOR’u i przy ul. Podskarbińskiej.
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Bogusz Piotr
Od 1938 [r.] [zamieszkały] ul. Stanisławowska 75 m. 22 (Podskarbińska).
Ur.[odzony] [w] 1886 [r.], s.[yn] Feliksa i Franciszki, robotnik. Ma syna Władysława.
Aktywny komunista, prowadzący agitację w domach TOR’u i przy ul. Podskarbińskiej. Ma
dwie córki: Helenę i Zofię. Helena ur.[odzona] [w] 1919 [r.], Zofia ur.[odzona] [w] 1925 [r.].

Bogusz Piotr
[Zamieszkały] [ul.] Stanisławowska 75/2.
Robotnik.
19 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Feliksa i Franciszki, ur.[odzony]
25 V 1886 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat[olickiego], Polak. Kat. A. LKEW, 66/XV PKU.
W-wa M. III. Członek KPP.

L.IX
KM
Boguszewski Stefan
Ur.[odzony] [w] 1877 [r.].
Syn Alberta i Aleksandry.
Wyzn.[anie]

Narod.[odowość]

Zajęcia agronom, senator.
Stan cyw.[ilny]
Adres: W-wa, Targowa 15 (stale zmienia mieszkania).
VIII.[19]41[r.]
Czynny. Zmarł 18 IV [19]38 [r.].
ON

Km
408 ls./l-6
Boguszewski Stefan
[Zamieszkały] [ul.] Targowa 15.
Czynny komunista.
4115 wrz. 37/L.IX komunikuje, że w Biurze Ewidencji B. jest nieznany.
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4120 wrz. 37/L.IX komunikuje, że B. syn Alberta i Aleksandry, ur.[odzony] [w] 1877 r.
zam.[ieszkały] [ul.] Targowa 15, agronom-senator, zmarł w dn. 18 IV [19]38 r.
M

Boim Symcha
[Zamieszkały:] Strzyżów.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Żyd. Zięć Bauera Leiby. Członek KPP. Przed
wojną karany za komunizm. Na miejscu znany jest jako działacz komunistyczny. Rozdaje
bibułę.

L.IX
KM
Bojarczuk Irena
Z domu Goszczycka.
Ur.[odzona] 30 VI 1919 [r.], Warszawa.
Córka Wacława i Kamili z Kopczyńskich.
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zajęcie
Stan c.[ywilny]
Adres:
XVI Ds. 818/38
„że z Jakóbem Kohnem, Stefanem Ćwiekiem, Józefem Kratką, Miecz.[ysławem]
Dąbrowskim, Władysławem Jajecznikiem, Miecz.[ysławem]

Zgnileckim, Stanisławą

Spychalską, Ireną Drążkiewicz, Ireną Wódką, Władysławą Bogucką, Bolesławem Gajdą
i Karolem Wojdakiem – w maju 1937 r. zawiązali jaczejkę komunistyczną w wiecz.[orowej]
szkole w W-wie przy ul. Dzielnej 61”.
S[ąd] O[kręgowy] w W-wie VII.1.K.4/39 25 III [19]39 z art. 61, 97 par. 1 w zw. z art. 93
par. 2 KK na 8 miesięcy więzienia z zawieszeniem na 3 lata.
ON

Bojdziński Maksymilian
Ur.[odzony]
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Zam.[ieszkały:] Radość, [ul.] Sadowa ...
Właściciel składu drzewa, wzgl.[ędnie] tartaku. Jest aktywnym działaczem PPR na terenie
Radości i okolicy.
5 X [19]43[r.]
L-36
l-6

Km
409 pź. 37/B.11
Bokszczanin Mikołaj
[Zamieszkały] [ul.] Mączna 4 m. 30.
Pracuje w wywiadzie sowieckim lub niemieckim. Jest doświadczonym i niebezpiecznym
osobnikiem. (vk [vide kartoteka] Zyta Leontyna).
4115 wrz.37/L.IX komunikuje, że B. syn, Konstantego i Eugenii, ur.[odzony] [w] 1916 r.,
wyzn.[ania] rzymsko-kat.[olickiego], buchalter mieszka p.[od] ad.[resem] jw. od dnia
1 VII [19]39 r.
M
+ON

„Bolek”
Woźny Zarządu Miejsk.[iego], b[yła] gr[upa] kom.[unistyczna].
Monopol Nachrichtendienst

Boleński Jan
Sabotażysta komun.[istyczny] aresztowany w związku z rewizją u Kisielińskiego Wiktor[a],
rozstrzelany 2 b.m.
(5 XII [19]42 [r.], Knajpa).

Bomba Mieczysław
Wieś: Borek Nowy.
Członek komitetu okręgowego PPR w Rzeszowie (obw.[ód] Kraków).
N3
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Bomba Mieczysław
Zam.[ieszkały:] Borek Nowy. Członek Komitetu Okręgowego w Rzeszowie.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Bomba Tadeusz
Weterynarz.
Członek komitetu okręgowego PPR w Rzeszowie (obw.[ód] Kraków).
N3

Bomba Tadeusz
Z zaw.[odu] weterynarz. Członek Komitetu Okręgowego w Rzeszowie.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Bomba Władysław
Wieś: Budziwuj.
Członek komitetu okręgowego PPR w Rzeszowie (obw.[ód] Kraków).
N3

Bomba Władysław
Zam.[ieszkały:] Budziwuj. Członek Komitetu Okręgowego w Rzeszowie.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.])

Bombrych Bronisław
Zam.[ieszkały:] Sochaczew.
Przedsiębiorstwo dostawy piasku, żwiru i kamieni.
Monopol Nachrichtendienst
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Bombrysiak Wanda
[Zamieszkała:] Pruszków – Stow.[arzyszenie] Mech.[aników] Pols.[kich] z Ameryki,
agentka PPR.

Bombrysiak Wanda
[Zamieszkała:] Pruszków. Urzędniczka Wytw[órni] Stow[arzyszenia] Mechaników.
Agitatorka.
Monopol Nachrichtendienst

Obwód Skowronek
Bombrych Stanisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek.
Przedsiębiorca. Prowodyr. Aresztowany ostatnio.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Km
4011 ls. 37/H.7
Bomer Kazimierz
[Zamieszkały] [ul.] Pruszkowska 2a.
Pracownik Tramwajów Miejskich, nr służb.[owy] 2087, podejrzany o komunizm.
M

Grupa Konar
Bonat Wacław
Borejów. Sekretarz „K”.
20 V [19]43 [r.]
Karol
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Km
4115 lt./8
Bonisławski Edward
[Zamieszkały] [ul.] Słowackiego 1c.
Robotnik, należy do „piątki” komunistycznej na Żoliborzu, która wraz z grupami
inteligenckimi, wydaje biuletyn informacyjny „Wieści ze świata” oraz wydawnictwa
okolicznościowe (np. kurs W. K. P.), vk [vide kartoteka]. Balcerzak, Gruszcz.
4115 wrz. 37/L.IX komunikuje, że B. w Biurze Ewidencji nieznany.
M
+ON

L.IX
KM
Boniszewski
Ur.[odzony]
Syn:
Wyzn.[anie]

Narod.[owość:]

Zawód:
Stan cyw.[ilny]
Adres:
Prowodyr i as KM.
ON

Bonia
Patrz sub Woliński Franciszek.
Boniszewski
Robotnik monter.
29 VII [19]40 [r.], źr.[ódło:] „Gen”. Jest członkiem organizacji komunist.[ycznej]
na Żoliborzu. Rzekomo kontaktu z ZSRR nie mają. Czują się Polakami, pragną przyjścia
bolszewików.
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Borecki Józef
[Zamieszkały] [ul.] Słowackiego 1-c m. 46.
Rzekomo komunista – źr.[ódło:] „NK”.
23 IX [19]40 r., rozpr.[acowanie] „Jacek”. Syn NN i Julii Boreckiej, ur.[odzony] 16 III
1894 r., pracował i pracuje obecnie w charakterze kolejarza na kolei. B.[yły] członek PPS-CKW i b.[yły] członek Zw.[iązku] Metalowców. Wśród towarzyszy partyjnych ma opinię
umiarkowanego, w żadnym wypadku komunisty.

KM
408 ls. 37/l-6
Borecki
[Zamieszkały:] Żoliborz.
Ślusarz w warsztatach kolejowych, komunista.
4115 wrz. 37/L.IX komunikuje, że w Biurze Ewidencji jest b.[ardzo] dużo osób o tym samym
nazwisku.
M
+ON

Borecki
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Słowackiego 1c.
Kierownik grupy komunistycznej, w skład której wchodzą: Sadowski vel Staniszewski,
Piatek, Maczynski, Bukowiecki August, Bronisławski. Wszyscy często zbierają się
u Boreckiego.
„Kureń”
43/9 ew

Borek Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa ul. Spokojna 11/20.
Ur[odzony] [w] 1912 [r.]
Należy do komitetu dzielnicowego PPR, zajmuje się kolportażem, ukrywa Żydów
komunistów, którzy są łącznikami między górą PPR a w/w.
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Borenstein Pinkus Wolf
[Zamieszkały] [ul.] Ogrodowa 26.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło] „Grom”. Ur.[odzony] X 1887 [r.]. S.[yn] Abrama i Fajgi,
członek KPP. Przed wojną skazany na 4 lata więzienia.
+M
+ON

Borensztejn Maurycy
[Zamieszkały:] W-wa, ghetto.
Doktor med.[ycyny], neurolog, psychiatra.
Ur.[odzony] 11 IV 1874 [r.]. [Wyznanie] rzym[sko]-kat[olickie], Żyd. Imiona rodziców:
Markus i Helena. Żona Janina [z domu] Waffel, Żydówka, wyzn.[ania] mojżeszowego.
Im[iona] rodziców Jakub i Gustawa.
Wzrost średni, szatyn siwy, włosy długie, spadające na uszy, gęste, siwa bródka, oczy
niebieskie, nos duży. Żonaty dwukrotnie: pierwszy raz z Bergson Stefanią, miał z nią syna,
który zmienił

nazwisko

i

jako

Łychowski

Tadeusz

był

wyższym

urzędnikiem

w Min.[isterstwie] Przemysłu i Handlu. Drugi raz z Waffel Felicją, miał z nią syna Józefa
Stanisława, który w 1938 r. ukończył gimn.[azjum] [im.] Mickiewicza w W-wie, gdzie
następnie studiował medycynę.
W młodości był znanym działaczem lewicowym. Przed 1914 [r.] był członkiem PPS. Brat
jego Benedykt, jakoby członek I-ej Brygady także.
Obecnie zapatrywań lewicowych bliżej nieokreślonych.
I-6

L.IX
KM
Borensztejn Róża
Ur.[odzona] [w] 1909 [r.].
Córka Icka i Ruchli.
Wyzn.[ania] mojżesz.[owego], narod.[owości] żyd.[owskiej].
Zajęcia
Stan cyw.[ilny]
Adres
Skazana wyrokiem w sprawie Flatau Stanisław vel Szyja – vk [vide kartoteka].
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Borensztejn vel Wazucha Stefan vel Borkowski
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Na wszystkie nazwiska ma dowody. Żyd,
agitator, czynny działacz KPP. Bojówkarz KPP. Adres swój ukrywa – po godz. 17-ej można
zastać go pod nr. telefonu 801-40, gdzie przebywa.

L.IX
Km
Borkiewicz Ada
Z domu
Ur.[odzona]
Córka
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Zatrzymała się u niej ag[en]t.[ka] sow.[iecka] Adamowicz.

Borkowski Bronisław
Ur.[odzony] 14 II [19]14 [r.] – Niedzbórz.
Państw.[owa] Policja Kryminalna.
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Borkowski Karol
Dozorca nocny V oddz.[iału], inżynier magistratu, zam.[ieszkały] w W-wie, nie ma prawej
ręki, kolportuje na tym odcinku wszystkie pisma komunistyczne.

Borkowski Mateusz (bez ręki)
Dozorca Oddz.[iału] V techn.[icznego] mag.[istratu] m. st W-y przy ul. Solec.
21 XI [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Bohdan”. Szerzy ideę komunistyczną i kolportuje ulotki
komunistyczne.
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Borkowski Z.
Był on w partyzantce.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Boroski
[Zamieszkały:] Brześć.
B[yły] instruktor Obłiskołpoma.
Polak.
Bolszewik.
Żuk

Borowik Wojciech
Obecnie nosi nazwisko Lipiński. Przed wojną służył w KOP jako starszy wachmistrz,
następnie zatrudniony był jako pracownik fizyczny szpit.[ala] Skarbowców na Czystem,
a następnie po wyeksmitowaniu ze szpitala został zaangażowany przez Niemców do szpitala
wojskowego (Reservkriegslaz. VI), który organizowany był na Czystem na terenie usuniętego
szpitala. Po kilku miesiącach wziął urlop i więcej już nie powrócił, zmieniając nazwisko
na Lipiński. Wyjechał do Parczewa (bliższy adres nieznany) do majątku ziemskiego,
administrowanego przez Zarząd Komisaryczny, gdzie objął pracę pracownika umysłowego.
Wysoki, twarz pociągła, oczy piwne, brunet, barczysty, chód ciężki, nosi się prosto.
W rozmowie opowiadał swoje przeżycia i wiadomości z pracy w organizacji w terenie
pow.[iatów]

radzyńskiego,

lubartowskiego,

międzyrzeckiego

i

innych

pobliskich.

M.in. opowiadał rozmowę z d-cą desanciarzy w lasach kockich. Przyznał się, że do Warszawy
przyjechał na sprawę, na której, prócz wiadomości z terenu, omówić ma sprawy
organizacyjne. W organizacji pełnił funkcję szefa powiatowego z wynagrodzeniem 300 zł.
prócz tego, co ma z pracy. Obecnie czeka na rozkazy wyjazdu do nowych miejscowości,
ma otrzymać nowe nazwisko i do niego odpowiednie dokumenty. Utrzymuje kontakt
z niejakim Żuchniewskim Marianem.
(I-72, I-6)

Borowski
[Zamieszkały:] Brześć.
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Komunista – pomocnik Nowikowa.
Lato [19]43 [r.]
Żuk

Borowski
Zam.[mieszkały:] Lubartów (patrz sub Tomasiakówny).
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Borowski Tadeusz
Nie[za]meldowany, utrzymuje go Kossak Tadeusz w Lubartowie.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Km
4131 gr. 37/L.IX
Borucki Wiktor
[Zamieszkały] [ul.] Olkuska 7.
Ur.[odzony] [w] 1869 r. Komunista.
M

Borzecki Jan
[Zamieszkały:] Raszyn.
Komunista. Aresztowany za usiłowanie zabójstwa wójta Niemca.
30 VII [19]43 [r.]
SOS Wydz. II „Zbrojne Wyzwolenie”

Bosikowski ataman
Dowódca 286 Gruzinów, z którymi w nocy z 22/23 V [19]43 [r.] przeszedł na stronę
partyzantów.
Lato [19]43 [r.]
ZUK
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Dr Boss
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Michalin.
Aresztowany i odwieziony do W-wy 5 XI [19]43 [r.], zapewne wsypany przez aresztowanego
poprzednio Zygmunta Juchniewicza.
6 XI [19]43 [r.]
l-451
l-6

Boszkiewicz Stefan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Wybitny

działacz

komunistyczny

w

Janowicach

(komunista

przedwojenny).

Współpracownikami jego są bracia Drzazgi zamieszkali w Sieńcu.
1 XI [19]43 [r.]
(St. /r.b. 184.)

Km
Boszko
Zam.[ieszkały:] Rembertów.
Kpt. z Centrum Wyszkolenia Łączności, współpracownik KW [kontrwywiadu] sowieckiego
(vk [vide kartoteka] Kalinka).
M

L.IX
KM
Boy-Żeleński Tadeusz
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zawód:
Stan cyw.[ilny]
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Adres
Członek redakcji czasopisma „Nowe Widnokręgi” drukowanego w Moskwie, vide ark. spec,
„Nowe Widnokręgi”.
„Sierp i Młot” z 2 VI 1941 [r.]
ON

„Bowicz”
Komendant Dzielnicy Powązki. Czynnie pracujący. Został aresztowany w dn. 28.V.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Bralewski Prokaw
Ur.[odzony:] 23 IV [19]03 [r.].
[Zamieszkały:] Podgórz.
Prokur.[atura] Łódź. 5 Js 237/43
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Brandszaft Abram
[Zamieszkały] [ul.] Franciszkańska 8/57.
1. 10 IX [19] 41 [r.] źr.[ódło] „Just”.
2. 24 X [19]41 [r.] rozp.[oznanie:] „Grom”. Członek Spartakusa.

Branowitzer Bronisław
Były aktywista komunistyczny z terenu Małopolski Wsch.[odniej] (K[omunistyczna] P[artia]
Z[achodniej] U[krainy]).
Magister filozofii.
Obecnie czynny w PPR, należy wszakże do opozycyjnie nastrojonych (nie podoba mu się
„frazeologia nacjonalistyczna”).
18 IX [19]43 [r.]
Rama
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Brański Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Oszmiańska 18/2.
Ur.[odzony] 3 V [18]94 [r.]. Wyzn.[ania] rzym[sko]-kat.[olickiego], Polak.
Razem mieszkają: Brańska Aleksandra, ur[odzona] Bałuszkina, 20 IV [18]96 [r.] w Samarze,
wyzn[ania] rzym[sko]-kat.[olickiego], (żona).
Pracuje w org[anizacji] Todt[a] na Mińskiej.
Brański Stanisław (syn), ur.[odzony] [w] 1926 [r.], pracuje jako blacharz przy
ul. Ząbkowskiej 4. Brańska Henryka (córka), ur.[odzona] [w] 1928 [r.], uczennica.
Brański pracował jako robotnik u Schichta, potem w tartaku na Ząbkowskiej, obecnie
w młynie na [ul.] Jagiellońskiej (nr brak) będącym pod zarządem niemieckim wojskowym
(Heeeresstadtvervaltung). W/g opinii dozorcy jest w dość ciężkich warunkach materialnych
– mieszka biednie. Wśród sąsiadów ma opinię spokojnego i porządnego człowieka.
W/g inform.[atora] z „MiP” [Miecz i Pług] jest on kierownikiem kilku komunistycznych grup
politycznych. Podlega mu grupa Jachury.
I-7123
I-6

Brański Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Oszmiańska 18/2, poprzednio Golędzinów, ul. Odrowąża (dom
zniszczony obecnie). Razem mieszkają: Brańska Aleksandra ur[odzona] Pałuszkina
[w] 1898 [r.] w Samarze, im.[iona] rodz[iców]: Jan i Irena, wyzn.[ania] rzym[sko]-kat.[olickiego], Polka – pracuje w org[anizacji] Todta na ul. Mińskiej.
Brański

Stanisław,

ur.[odzony]

[w]

1926

[r.],

(syn),

wyzn.[ania]

rzym[sko]-

-kat.[olickiego], Polak. Pracuje jako blacharz przy ul. Ząbkowskiej 4.
Brańska Henryka, (córka), ur[odzona] 15 II [19]28 [r.], uczennica.
Brański pracował jako robotnik Schichta w W-wie – ul. Szwedzka 20, potem w tartaku
na [ul.] Ząbkowskiej, obecnie w młynie na [ul.] Jagiellońskiej „Heeeresstandvermaltung”.
Jest w dość ciężkich warunkach materialnych – mieszka biednie. Ma wśród sąsiadów opinię
spokojnego, porządnego, pracowitego człowieka.
Koło godz. 17/18-ej wraca z pracy do domu. Później nie wychodzi raczej do miasta,
ale załatwia różne interesy prywatne.
Jest on kierownikiem kilku grup politycznych komunistycznych, m. in. grupy prowadzonej
przez Jachure Jana.
I-7123
I-6
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Brański Stanisław
Ur.[odzony] 3 V 1894 [r.]. Syn Aleksandra i Antoniny z d.[omu] Dąbrowskiej.
Zameld.[owany] dn. 16 VIII [19]43 [r.], ul. Oszmiańska 18 m. 2.
Wyznanie rzym[sko]-kat.[olickie]. Elektromonter, Polak. Pracował jako robotnik u Schichta
przy ul. Szwedzkiej 20, potem w tartaku na [ul.] Ząbkowskiej, obecnie w młynie przy
ul. Jagiellońskiej „Heeresstandverwaltung”. Jest w dość ciężkich warunkach materialnych.
Mieszka ubogo. Wśród sąsiadów ma opinię spokojnego, pracowitego i porządnego człowieka.
Wraca z pracy około g.[odz.] 18-tej, potem załatwia wszelkie prywatne interesy. Jest
kierownikiem kilku komunistycznych grup politycznych. Tytułują go „Komisarzem”.
1 IX [19]43 [r.]
l-6

Brekier Eugeniusz
W-wa Północna, ul. Duchnicka, Fabryka Sprawdzianów. Jest tam szlifierzem.
Czł.[onek] K[omitetu] D[zielnicowego] PPR i K-tu Pomocy Ofiarom Faszyzmu / N-3
Monopol Nachrichtendienst

Brekier Eugeniusz
Członek PPR. Stoi na czele Komitetu Pomocy Ofiarom Faszyzmu. Z zawodu szlifierz.
(Rap.[ort] „K” 15 I [19]43[r.]).

Brekier Eugeniusz
Z zawodu szlifierz. Członek PPR na terenie fabryki, ul. Duchnicka.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

Ok.[olice] Miechów
Brizak N.
[Zamieszkały:]

Wierzbnica (pow.

Jędrzejów), czł.[onek]

tamt.[ejszego]

komit.[etu]

(kompatria), w kontakcie z Zagałą.
15 III [19]43 [r.]
Godło
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„Brodacz”
Zob. Durawa Czesław.

Brodzikowska Zofia
(Patrz sub Hejkowicz Zofia).
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Grupa Konar
Brokk Jakub
[Zamieszkały:] Tyśmiennica.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Km
419 ls. 37/115
Bromirski Zbigniew
[Zamieszkały] ul. Puławska, dom Wedla u pp. Stabrowskich.
Syn adwokata z Bydgoszczy, ściąga za pieniądze ludzi do akcji kominternoskiej. Rysopis:
wzrost wysoki.

„Bronek”
Rysopis: średniego wzrostu, szczupły, twarz koścista, zarost ciemny, oczy niebieskie, lat
ok. 35. Jest sekcyjnym „K”.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).

Broniewska Janina
Członek redakcji „Nowych Widnokręgów” – czasopisma drukowanego w Moskwie.
M
+ON
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Bronisław z Łukowca
Wybitny działacz „Wici” z terenu Rzeszowa (obw[ód] Kraków).
Przeszedł do PPR.
N3

Bronisław
Zam.[ieszkały] w Łukowcu. Czynny członek „Wici” jeszcze sprzed wojny, obecnie członek
PPR.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Bronisławski
Cieśla.
Komunista z grupy Boreckiego.
„Kureń”

43/9 ew
L.IX
KM
Bronisławski Edward
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zawód
Stan cyw.[ilny]
Adres
Vide zał.[ącznik] „Piątka żoliborska”.
ON
v. Bronisławski
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Km
407 ls./l-6
Bronkowski Ferszek
Członek GPU w latach 1931–[19]33, przez niego są dostarczane pieniądze od Neuhausa dla
Sempołowskiej (vk [vide kartoteka]).
M

Brosch Artur
[Zamieszkały:] Tarnopol.
Właściciel f[ir]my Brosch (Hohentiefbau).
Na służbie u Gorkija, a ponieważ ma znajomości w Gestapo tarnopolskim, ułatwia mu wiele
zadań w terenie.
Pracuje za pieniądze.
N3

Brosch Artur
Właściciel firmy Hohentiefbau w Tarnopolu przy ul. Mickiewicza 85. Reischdeutscher,
pochodzący z Katowic, pozostaje w służbie u Gorkija, a ponieważ ma znajomości w Gestapo
tarnopolskim, ułatwia mu wiele zadań na terenie. Pracuje za pieniądze (posiada kamienicę
we Lwowie przy ul. Stryjskiej 10). Rysopis: niski, szczupły brunet, oczy czarne, twarz
szczupła, pociągła, mówi biegle po polsku i rosyjsku.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Brot Henryk vel Brote Wilhelm Heinrich
Ukrywa się częściowo w W-wie, częściowo w okolicach Lwowa, gdzie pomaga mu Niemyski
Kazimierz.
B[yły] kapral WP. We wrześniu [19]39 r. wzięty do niewoli przez Niemców, zwolniony jako
Vd [volksdeutsch]). Wzięty do armii niem.[ieckiej] jako podoficer – przydzielony
do nast.[ępujących] formacji: Inf. Erz. Bau 494. Zegrze-Nord uber Nasielsk, Sud Ost Preusen.
W końcu [19]41 r. wysłany na front wsch.[odni], skąd zdezerterował. Podobno czynny
komunista. W załączeniu fotografia.
I-6
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Km
4025 lp./56
Brot Ropa
[Zamieszkała:] Międzyrzec.
Działaczka komunistyczna, została zwolniona z więzienia, aby organizacje polskie
wykrywać.
M
+ON
Browar
[Zamieszkały:] Złotokłos pod W-wą.
Mieszka u brata, dr medycyny. Ukrywa się. We Lwowie był jednym z największych
terrorystów wobec ludności polskiej.
Kruk -16

Brożek Jan
[Zamieszkały:] Ursus, [ul.] Wiosenna 5.
Lat 33, jest przewodniczącym i sekretarzem komórki Ursus. Wybitnie inteligentny działacz,
będący jednak przeciwnikiem Żydów.
(I-6, I-401)

Km
4118 lt. 37/50
Brukarz „Chodak”
[Zamieszkały:] Mordy.
Żyd, kierownik komunistyczny na teren Mordy i Łosice.
+ON
M

Brundoch
Kwaterunkowy magistratu w Brześciu. Często widywany w towarzystwie komunistów.
Odgrywa znaczną rolę w akcji komunistycznej.
Lato [19]43 [r.]
Żuk
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Bruzda Bernard
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Grójecka 30/32 m. 11 od dn[ia] 29 VII [19]40 [r.] – poprzednio
mieszkał jako sublokator przy [ul.] Złotej 42/5.
Ur.[odzony] 9 XII [18]96 [r.], syn Żaka i Rozalii, wyzn.[ania] ewang.[elickiego], żonaty,
urzędnik. Stos.[unek] do wojska: plut.[onowy] kat. C.
Żona Eugenia, córka Józefa i Wiktorii, ur.[odzona] 28 VI [18]90 [r.], urzędniczka prywatna.
Oboje nigdzie nie pracują. Zajmują lokal jednopokojowy z kuchnią. Mieszkanie [jest]
własnością żony. Kartę meldunkową, którą powinien podpisać Bernard Bruzda, podpisała
jego żona. B. ma złą opinię w domu – uważany jest za Żyda. Na [ul.] Złotej mieszkał
u Pawluka Stanisława, byłego rotmistrza bez ręki – wiceprezesa Zw[iązku] Legionistów.
Pawluk prowadzi administracje w domach komisarycznych. W pracy tej pomaga mu Bruzda.
31 VII [19]43 [r.]
P.17/II

Bruzda Bernard
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Grójecka 30/32 (numer domu).
Żyd.
Administrator tego domu Borkowski Jerzy otrzymał 1 VII [19]43 [r.] ostrzeżenie podpisane
przez Obóz Zjednoczenia Narodowego, ażeby Bruzdę usunąć z domu jako czynnego
komunistę. Żona Bruzdy przybywszy do administratora oświadczyła mu, że jeśli mężowi […]
to i właściciel domu i administrator zginą, bo ona „pewne osoby już zawiadomiła”.
Michał
Knajpa
„Karol”
43/9 ew.

Km
419 wrz. 37/W.I
Brydowski
[Zamieszkały] [ul.] ks. Janusza, bud. nr 13.
Komunista aktywny.
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Brylski Michał „Zając”
Członek K[omitetu] D[zielnicowego] PPR – Powązki.
Monopol Nachrichtendienst Nr 21
43/9 ew

Brylski Michał
Zam.[ieszkały] Marymont-Bielany, z zawodu tokarz. Członek PPR na terenie Fabryki
Sprawdzianów.
(Rap.[ort] „K” 15 I [19]43 [r.]).

Brylski Michał
[Zamieszkały] Marymont-Bielany.
Tokarz, czł.[onek] PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.
Brys Władysław
Zamieszkały w Gumniskach.
Aktywny działacz komunistyczny na terenie okręgu Sanok (obw[ód] Kraków).
N3

Brzeczkowski Aleksander
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Długa 18.
Dr filozofii, nauczyciel.
Komunista. Odgraża się, że niedługo nadejdzie chwila, kiedy wojska bolszewickie wkroczą
na teren GG, a wtedy będzie można zrobić porządek z polskimi reakcjonistami, szowinistami,
etc. Znane są wypadki, jak groził osobom znajomym strzałem w kark, wzorem katyńskim,
gdyż dla polskich reakcjonistów nie ma lepszego sposobu. Mówi, że jest przewidziany
na wysokie stanowisko w przyszłych rządach sowieckich w Polsce. Głosi, że ojczyzna
to zgniła zasada ludzi głupich, jest zwolennikiem bezbożnictwa, twierdzi, że tylko związek
sowiecki może dać wszystkim wybawienie od burżuazji. Rozpowiada, że są już sporządzone
listy imienne tych, którzy będą skazani na śmierć.
Brzeczkowskiego informator zna od 1926 r.
C
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L.IX
KM
Brzewska Zofia
Ur.[odzona]
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zajęcie: urzędniczka Zarządu Miasta.
Adres: W-wa, [ul.] Kozia 5 m. 5.
Ewa: z ul. Koziej – brak.
Brzewska Zofia, ur.[odzona] [w] 1908 [r.], c.[órka] Ludwika i Anny – ul. Gibalskiego 11
m. 29 od 20 I [19]40 [r.].
ON

L.IX
KM
Brzewski Stefan
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Stan cyw.[ilny]
Adres: W-wa, [ul.] Kozia 5 m. 5
Ewa: „Stefan” – brak, VIII [19]41 [r.]
ON

Brzezinsk[…]
[…] kilkoma językami […] i Kijowa na 2 kursy […]tycznego, komunistycznego na początku
wiosny przerzucony przez bolszewików na teren Polesia, a potem Nowogródczyzny z misją
nieznaną, jak sam daje do zrozumienia, był w oddziale partyzanckim w charakterze politruka.
Obecnie otrzymał nakaz zjawienia się w Warszawie. Rysopis: wysoki, c.[iemny] blondyn,
oczy niebieskie, nos prosty, zarost ciemny, nosi baki i wąs angielski, w górne[j] szczęce złoty
ząb. Wymawia gardłowo, lat ok. 34–38, chód żołnierski, opiera stopę na palcach. Ubrany
poważnie, w futro ciemne, kołnierz wydra, kapelusz brązowy, rękawiczki wielbłądzie,
ubranie c.[iemno]szare w kratę. Używa między innymi nazwiska policyjnego Paniewicz
Wiktor, na które ma dokumenty wystawione przez OKW.
(Rap.[ort] „Kaktus” 20 XI [19]43 [r.]).
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Brzeziński Jan Henryk
[Zamieszkały] Al. Niepodległości 130 m […].
Zob. inf. dotyczące Arciszewski Mikołaj.
9

Brzeziński Tytus
[Zamieszkały:] Jelonki, [ul.] Słowackiego 13. Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Brzeziński Tytus
[Zamieszkały:] Jelonki, ul. Słowackiego 16 (?).
Sprzedaje broń PPR-owi. Dostarczył już im kilkadziesiąt k[arabinów] b[ojowych] oraz
amunicji i granaty. Posiada on swój skład broni.

Brzęczyk Witold
[Zamieszkały] ul. Ożarowska 25 m. 14.
Aktywny komunista.

„Brzoza” – J[…]
(Raport N 3 […]).

Km
Brzoza J.
Autor „czytanek na klasę III” wydanych przez państw.[owe] wydawnictwo mniejs[zości]
narodowych Ukrainy (filia we Lwowie) w r.[oku] 1940/[19]41.
M +ON
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„Brzywczy”
Zajezdnia tramwajowa KD Wola PPR.
Monopol Nachrichtendienst

L.IX
KM
Bucholc Jakub
Ur.[odzony] [w] 1900 [r.].
Syn Mordki i Symy.
Wyzn.[ania] mojżesz.[owego], narod.[owości] żyd.[owskiej].
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Skazany w sprawie „Flatau Stanisław – vk [vide kartoteka].
ON

Bucier Michał
[Zamieszkały] ul. Górczewska 17b.
4 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Tokarz, obecnie zajmuje się handlem.
Ur.[odzony] 15 XII 1903 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], nar.[odowości]
pol.[skiej], poprzednio mieszkał przy ul. Ogrodowej. Zaangażowany jest czynnie w KPP.
W mieszkaniu odbywa się kolportaż bibuły komunistycznej.

Bucier Michał
[Zamieszkały] ul. Górczewska 17b m. 18.
22 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Alfred”. S.[yn] Karola i Agaty, ur.[odzony]
15 XII 1903 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], tokarz, żona Teodora, córka Jadwiga
oraz mąż jej Wiśniewski Mieczysław. Wszyscy zajmują się przemycaniem towarów
spożywczych do Ghetta, co im daje duże dochody. U Bucierów często bywają libacje. Całe
towarzystwo jest komunistyczne i z wielkim utęsknieniem oczekuje przyjścia do W-wy
bolszewików.
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Bucier Teodora
[Zamieszkała] ul. Górczewska 17b.
Żona Michała.
4 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. C.[órka] N.N. i Apolonii, ur.[odzona]
10 III 1901 [r.],

[wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], nar.[odowości] pol.[skiej]. Jest

czynnie zaangażowana w KPP. W mieszkaniu odbywa się kolportaż bibuły komunistycznej.

Bucier-Wiśniewska Jadwiga
[Zamieszkała] ul. Górczewska 17b.
4 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie] „Grom”. C.[órka] Michała i Teodory, ur.[odzona]
3 V 1923 r., [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego]. Żona Mieczysława Wiśniewskiego. Jest
czynnie zaangażowana w KPP. W mieszkaniu odbywa się kolportaż bibuły komunistycznej.

Bucwa Edward
Czł.[onek] Komitetu Kom.[unistycznego] w Bobrowej.

Bucwa Jan
Czł.[onek] Komitetu Kom.[unistycznego] w Bobrowej.

Buczek Wacław
Pracownik cukrowni w Lublin[ie].
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie] „Grom”. Czołowy działacz komuny, ma duże wpływy
wśród robotników, ma kontakty z górą KPP. Przewidziany jest na stanowisko komisarza
komunistycznego fabryki.

Km
Buczyński Ładysław vel Dębiak Kazimierz
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VK [vide kartoteka] Dębiak Kazimierz.
M

Budacz
Czołowy działacz komunistyczny na terenie Radomia. Aresztowany dn. […] V br.
([…] dom 2 X [19]43 [r.]).

Budelski
Zatrudniony w magazynach Zarządu Miejskiego. Czynny komunista w Radomiu.
([…]2 X [19]43 [r.]).

Budziak Marcin
[Zamieszkały:] Łódź.
Prawdziwe nazwisko Pyziak Marcin, b.[yły] poseł z ramienia komunis.[tów] z terenu Łodzi.
B.[yły] przodownik policji zwolniony za komunizm. Jako delegat Związków Zawod.[owych]
jeździł przed wojną do ZSRR. B.[ardzo] dobrze ubrany i odżywiony, jest obecnie wagowym
w Chłodni Miejskiej pod nazwiskiem Budziak. Ma dużo pieniędzy, co rzuca się w oczy. Jest
sekretarzem generalnym partii w Komitecie partii Kom.[unistycznej] dla Zach.[odniej] Polski.
(Arka 26 XII [19]42 [r.]). Kierownik polityczny akcji komunistycznej na terenie łódzkim.

Bujak Bronisław
Przewodniczący na zebraniach u Pietrucha Józefa (zob.).

Bujak Bronisław
Struga.
Monopol Nachrichtendienst
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Bujek Helena
Zam.[ieszkała:] Łukowiec. U niej znajduje się melina bandy pod dowództwem Kusyka.
Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn[ia] 15 X [19]43 [r.]).

Bukiński Franciszek
[Zamieszkały:] Piaski Luterskie, pow.[iat] lubelski, w majątku Rybak.
Z przekonań komunista. Podobno podczas bytności bolszewików w [19]39 r. chodził z opaską
bolsz[ewicką] na ramieniu i z karabinem.
Bukowiecki August
Buchalter.
Komunista z grupy Boreckiego.
„Kureń”
43/9 ew

Bukowiecki August
29 VII [19]40 r., źr.[ódło:] niezn.[ane]. Lat ok. 30, pracuje w kooperatywie szewskiej. Na
Żoliborzu prowadzona jest na szeroką skalę akcja komunistyczna – jest on jednym
z czołowych członków.
2 IX [19]40 r., źr.[ódło:] Generałowa. Pracuje w spółdzielni szewskiej ([ul.] Żurawia 3 lub 37
m. 27, w podwórzu). Współpracują z nim w komunie na terenie Żoliborza dwie nauczycielki
Trzcińska i Dąbrowska.

Km
4025 lp. 37/l-6 Max
Bukowiecki August, dr praw.
Komunista. Zastać go można w f[ir]mie „Spółdzielnia Szewska”, ul. Żurawia 23.
4024 wrz. 37/B.11 komunikuje, że B. nie bywa tam i nie jest znany.
416 lt./8 komunikuje, że Bukowiecki „Gustaw” został wywieziony do Oświęcimia.
4115 wrz. 37/L.IX komunikuje, że B. w Biurze Ewidencji nie jest znany.
4115 lt. 37/8 komunikuje, że Bukowiecki ściśle współpracował z Balcerzakiem
i Gruszczyńskim (vk [vide kartoteka]) przy organizowaniu „piątki” żoliborskiej.
M
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Bukowiecki August Ignacy
[Zamieszkały] ul. Słowackiego 1-c m. 64.
23

IX

[19]40

[r.],

rozpr.[acowanie:]

„Jacek”.

Syn

Mieczysława

i

Aleksandry,

ur.[odzony] 31 VII 1911 r., czy z przekonań jest bezwyznaniowym – nie ustaliłem, jednak
w ks.[ięgach] meldunk.[owych] zapisany jako rzym.[sko]-kat.[olickiego]. Przed wojną
pracował w charakterze referenta w Izbie Skarbowej Grodzkiej w W-wie. Nie ustaliłem
również, by pochodził on z żydowskiej rodziny. Byli jego towarzysze pracy określają go jako
sympatyka ruchu komunistycznego, który jednak nie ujawniał aktywnej działalności. Wkrótce
po wybuchu wojny Bukowiecki pracował w jakiejś spółce szewskiej. Co do jego obecnej
działalności polit.[ycznej] nic określonego ustalić nie mogłem.
Z Bukowieckim zamieszkują: 1) brat jego Leon, ur.[odzony] 9 VIII 1916 r., plut. pchor. rez.
i 2) Niewęgłowski Stanisław, syn Mieczysława i Zofii, ur.[odzony] 11 I 1912 r., buchalter,
przybyły w dn. 3 XII [19]39 r. z Krakowa.

Bukowski Stanisław
[Zamieszkały:] Pruszków. Działacz PPR pracujący na terenie magistratu, a szczególnie Biura
Technicznego. Kolportuje w dość dużych ilościach „Trybunę Wolności” oraz prowadzi
agitację komunistyczną, zdobywając jako dobry mówca dużo słuchaczy.
11.II.43 - Szeremeta Knajpa
43/9 ew
N3

Bukowski Stanisław
Członek PPR. Pracuje na terenie magistratu w Pruszkowie. Dobry agitator, mówi
przekonywująco oraz rozdaje w dużych ilościach pismo „Trybuna Wolności”.
(Rap.[ort] „K” 11 II [19]43 [r.]).
Biuro Techniczne.

Bulik Tadeusz
[Zamieszkały:] Pustelnik k[oło] W-wy. Podejrzany o propagandę komunistyczną.
(Knajpa 15 IX [19]42 [r.]).
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Burczyński Józef
[Zamieszkały] ul. Tarchomińska 3/20. Konduktor tramwajowy.
3 X [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Stanisława i Józefy, ur.[odzony] 1 II 1896 [r.],
[wyznania] kat.[olickiego], Polak, kat.[olik]. A. Art. konna, poprzednio mieszkał
[ul.] Łomżyńska 16, członek KPP. Jeden z bardziej aktywnych działaczy. Ma liczne kontakty,
b.[ardzo] szkodliwy.

L.IX
KM
Burczyński Józef
Ur.[odzony] w 1894 [r.].
Syn Michał[a] i Katarzyna[y].
Wyzn.[anie] RK [rzymsko-katolickie], narod.[owość]
Zajęcie: pozłotnik-lakiernik, prac.[ownik] gazowni.
Adres: W-wa, ul. ks. Janusza 72 m.1 (XXVI).
Pracuje w gazowni na [ul.] Kredytowej.
Kier.[ownik] grupy rewolwerowej dzielnicy praskiej i w gazowni. Lista. Kontaktuje się
z Dymkiem Zygm.[untem] – „Jerzy”. Należy do organizacji syndykalistyczno-rewolucyjnej
(kierownictwo) wydającej czasopismo „Droga Wolności (vide.)
Burczyński Józef, ur.[odzony] w 1896 [r.], s.[yn] Stanisława i Józefy, RK [wyznania
rzymsko-katolickiego], konduktor Tramw.[ajów] M.[iejskich], [ul.] Tarchomińska 3 m. 20 –
od 23 II [19]32 [r.].

Burczyński Józef
[Zamieszkały] od 1936 [r.] ul. Tarchomińska 3 m. 20.
Ur.[odzony] w 1896 [r.] w pow.[iecie] warszawskim, s.[yn] Stanisława i Józefy, konduktor
Tramwajów Miejskich, żonaty, jedna córka ur.[odzona] [w] 1926 [r.]. Jest kierownikiem
grupy rewolucyjnej na dzielnicy praskiej i w gazowni.

Burczyński Józef
[Zamieszkały:] W-wa, ul. ks Janusza.
Ur.[odzony] w 1896 [r.].
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Tramwajarz.
Monopol Nachrichtendienst

Burczyński Władysław
Zob. Dębiak Kazimierz.

Burdecki Stanisław „Szewc”
[Zamieszkały:] W-wa, baraki dla bezrobotnych na Annopolu.
Przeszłość pracy identyczna jak u Marzysza.
Wyjechał z nim w drugiej połowie stycznia 1942 r.
Członek CK PPR.

Burrał Leon
Z zawodu murarz. Członek bojówki PPR (podejrzany).
(Raport Okręgu Małopolska Wschodnia).

Bzura Stanisław vel Marian Smoliński
Zam.[ieszkały:] Drewnica u niej.[akiej] Zielińskiej. Przedwojenny komunista, karany Berezą
[Kartuską], obecnie b.[ardzo] aktywny. Jest d-cą jednego z oddziałów bojowych PPR. Wysyła
[…] i listy szantażem.
([…]Kaktus 10 II [19]44 [r.]).

B[…] iecki Antoni August
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zawód: dr [nauk] praw[nych].
Stan cyw.[ilny]
Adres:
brak imienia VIII – ???
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Można

go

zastać

na

Żoliborz[u]

w

kooperatywie

szewskiej.

Członek

Komisji

Porozumiewawczej RP. Wg innej wersji bywa w ww. kooperatywie na ul. Żurawiej 23.
Z.11 komunikuje, że w firmie tej nie jest znany.
W 1940 r. wywieziony był do Oświęcimia – vide zał. „Piątka żoliborska”.
Cacko Jan
Zam.[ieszkały] ul. Dźwińska 3, jest czynnym działaczem PPR.
(Rap.[ort] „K” 11 II [19]43 [r.]).
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C
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Cacko Jan
Zam.[ieszkały] ul. Dźwińska 3. Czynny działacz „K”.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Centarowskie (córka i matka)
Aresztowane z hotelu „Bristol”, obciążało je to, że córka była narzeczoną Mankiewicza Jana,
Żyda z Białegostoku, (komunista), aresztowanego w połowie VI przez G[esta]po w hotelu
„Bristol”, gdzie był zatrudniony jako strażak. Centarowski jest płk. WP i poszukiwany przez
G[esta]po.
5 VII [19]43 [r.]
998

Chagowski Gracjan
Pracownik Zarządu Miejskiego. Czynny komunista na terenie Radomia.
(Radom 2 X [19]43 [r.]).

Chagowski K.
Właściciel sklepu trumien w Radomiu (ul. Szeroka 22). U niego odbywają się zebrania
działaczy komunistycznych z Radomia.
(Radom 2 X [19]43 [r.]).

Chęcinski Marian
Członek PPR przewodniczył na konferencji KPP zwołanej w maju 1940 r. Naczelnik
Naczelnej

Komendy

Wojskowej

na

terenie

Warszawy.

Mieszkał

poprzednio

na ul. Budowlanej 28 dokąd przybył z Tomaszowa, obecnie nigdzie nie[za]meldowany, jest to
były poseł, liczy ok. 50–55 lat. Obecnie nie jest on już na tym stanowisku.
(Rap.[ort] Kaktus. [19]42 [r.]).
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Chil Ryszard
Zam.[ieszkały] ul. Przyokopowa 29. Ur.[odzony] w W-wie 26 III 1926 [r.]. Wykształcenie
szkoły powszechnej. Członek PPR, ojciec jego również. Rysopis: wzrost 165 cm, ciemny
szatyn, włosy lekko kędzierzawe, twarz szczupła, lekko wydłużona, usta małe, wąskie, nos
średni, cienki. Ubrany przeważnie w ciemno granatową jesionkę i tegoż koloru narciarkę
z białym blaszanym guzikiem. Znany powszechnie pod przezwiskiem „Fifi” lub „Fifek”.
Należy do grupy Wójcika.
(Rap.[ort] Komora 1 IV [19]44 [r.]).

Chmielecki Piotr
Ur.[odzony] 29 III 1907 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Obozowa 78/16.
Robotnik.
Ważniejszy z przywódców.
20 […] [19]43 [r.]
Rama

Chmieliński Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Pomorska 6.
Sekcja sabotażowa.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999

Chmirzynski Piotr Jerzy
Ur.[odzony] 18 I 1897 [r.], syn Stanisława i Marii.
Zameldowany dn. 4 VIII [19]42 [r.] [ul.] Złota 31 m. 13. Zameldowana jest również jego
żona Fortuńska (fabryka herbaty).
Wyzn.[anie] rzymsk[o]-kat.[olickie]. Kuchmistrz, wdowiec. Przed wojną był członkiem
zarządu Zw.[iązku] Kucharzy, skarbnik, Członek Lewicy Związkowej KPP (sprawdzić).
1 IX [19]43 [r.]
l-6
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Km
4111 pź. 37/R.V
Chudoba Stanisław „Stefan”
Członek „Barykady”. Na kilka lat przed wojną przybył do Gdyni, gdzie jakoby siedział
za działalność polityczną. Na terenie „Dziennika Ludowego” zetknął się miejscowymi
działaczami. Został redaktorem „Chłopskiej Prawdy”. Rysopis: lat ok. 30, wysoki, szczupły,
blond.
Rozstrzelany w 1944 r.

Chodakowska Zofia
Żona nauczyciela będącego w niewoli. Czynna członkini PPR na terenie pow.[iatu]
Rzeszowa.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Chwaliboga
Właściciel kamienicy w Przemyślu, przy ul. Rzecznej (obecnie Flusstr.) Nr 3 na I p. Rysopis:
wzrost średni, oczy niebieskie, twarz podłużna, szczupły, wiek ok. 60 lat. Narodowości
rumuńskiej. Ma córkę (patrz sub Chwaliboga Eugenia). Jest on komendantem bojówki
komunist.[ycznej] w Przemyślu. Oboje z córka pracują za pieniądze, podlegają bezpośrednio
Gorkijowi.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Chwaliboga Eugenia
Zam.[ieszkała] w Przemyślu przy Flusstr. 3 I p. Córka (patrz sub Chwaliboga). Rysopis:
wzrost niski, tęga, oczy czarne, rysy semickie. Pracuje na terenie powiatu jako łączniczka.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Ciborowski Zdzisław
Zam.[ieszkały] ul. Św. Wincentego 46. Członek PPR.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).
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„Cichy”
Przeszedł on z WRN do PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Ciechanowski Edw.
[Zamieszkały:] Miechów-Charsznica.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Ciemny
Brał udział w akcji z E-ksu na remizę Rakowiecką.
(Archiwum GL).

Ciesielski Józef
Sublokator Matusiaka. Zam.[ieszkały:] Sochaczew, ul. Głakowska 21. Prowadził dla
miejscowych oddziałów GL wywiad na terenie Sochaczewa i był łącznikiem pomiędzy
oddziałami z władzami organizacyjnymi. Aresztowany wraz z żoną Matusiaka w lutym
1943 [r.], zbiegł z więzienia śledczego w Łowiczu i ukrywał się w Warszawie. Ostatnio
przeniósł się do Otwocka, gdzie przebywa dotychczas. Adres w Otwocku nieznany.
(Rap.[ort] Komora 24 II [19]44 [r.]).
Cimengo
Były lekarz powiatowy. Czołowy działacz komunistyczny na terenie Radomia. Aresztowany
dn. 1 V br.
(Radom 2 X [19]43 [r.]).

Ciszewski Stanisław
Ur.[odzony] 31 X 1892 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Obozowa 74/12.
Dozorca.
20 […] [19]43 [r.]
Rama
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Cuminski „Marynarz”
Zam.[ieszkały:] Tarnobrzeg.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Obwód Skowronek
Cuper
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Rolnik.
Przyjeżdża do niego urzędnik Zakładów Żyrardowskich Śmigalski z prasą i jako prel[egent]
Wróblewski, b.[yły] główny kasjer partii kom.[unistycznej] na teren Polski.
15 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

„Cygan”
Patrz sub Krzeminski.
Rap.[ort] Koszary 15 III [19]44 [r.]).
Cygańska z mężem
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała:] Skarżysko, [ul.] Mickiewicza 2.
Po rozpoczęciu wojny bolszewicko-niemieckiej wyjechała z terenów okupowanych przez
bolszewików, gdzie była komisarzem ludowym. Jest groźna jako konfidentka, utrzymuje
stosunki z Niemcami. Komuniści.
28 X [19]43 [r.]

Cygański Jerzy
Ur.[odzony] w 1924 r., zam.[ieszkały:] W-wa, [ul.] Płońska 8 m. 142.
Członek RPPS. Zajmuje się sprawami drukarni i skupem broni.
(Archiwum Szt.[abu] GL).
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Fabryka Maszyn „Wawerma” w Pruszkowie.
Cymerman Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Pruszków, [ul.] Drzymały 6 m. 7.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie ww. fabryki. Ostatnio odsłuchano
narady członków tej komórki, którzy rozważali problem opanowania fabryki i rozdziału ról
na wypadek przyjścia bolszewików. Kilkakrotnie zebrania odbywały się w „Wilczych
Dołach” w Pruszkowie.
13 VII [19]43 [r.]
l-6071
L96

Czajka
Zam.[ieszkały] przy ul. Włościańskiej na tzw. Piaskach. Jest czynnym członkiem PPP
na terenie dzielnicy Powązki.
(Rap.[ort] N 3 17 VII [19]43 [r.]).

Czajka Józef
Sołtys wsi Bykowszczyzna. Informator band na terenie gm.[iny] Firlej.
(Bliższe informacje w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Czarnaczepka
Lat ok. 25, Żyd. Zapatrywania komunistyczne jeszcze przedwojenne. Obecnie bierze czynny
udział w PPR. Otrzymuje prasę partyjną, lecz jej nie kolportuje. Stałego miejsca zamieszkania
nie posiada. Przeważnie ukrywa się u dozorczyni domu (ul. Nowakowskiego 10). Rysopis:
niski, okrągły na twarzy, ubrany przyzwoicie.
(Rap.[ort] Komora 14 II [19]44 [r.]).

Czarnecka Zofia
Zam.[ieszkała:] Lwów, ul. Żyżyńskiej 6, parter I p., drzwi na lewo.
Rysopis: wysoka brunetka, wiek ok. 25 lat, rysy twarzy wschodnie, oczy czarne, lekko skośne
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ku górze, maska twarzy nadzwyczaj poważna, podłużna blizna nad lewą brwią dł. ok. 2 cm.
Budowa silna, wysportowana.
Życiorys: z pochodzenia Polka, do szkoły powszechnej uczęszczała w Mościcach,
do g[i]mn[azjum] we Lwowie i do C[entralnego] I[nstytutu] W[ychowania] F[izycznego]
w Warszawie. Po ukończeniu C[entralnego] I[nstytutu] W[ychowania] F[izycznego]
powróciła do Lwowa, gdzie zaskoczyła ją wojna. Do bojówki komunist.[ycznej] wstąpiła
w listopad.[zie] 1939 r., jako „pionierka” pracowała w Śniatynie, organizując grupy bojowe
żeń.[skie]. Od maja 1940 [r.] do lipca 1940 [r.] pracowała w komsomołu. Zarząd Centralny
w Śniatynie wcielił ją do partii i polecił jako Polce werbować Polaków w szeregi bojówkarzy
komunist.[ycznych]. Ogólna charakterystyka: charakter mocny, kierownicze zdolności
organizacyjne w dużym stopniu, bezwzględna komunistka ideowa (rzadki wyjątek).
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Czarnecka Zofia
Komendantka

Okręgu

Lwowskiego.

Werbuje

Polaków

w

szeregi

bojówkarzy

komunistycznych. Pracuje w wywiadzie wewnętrznym „trójkąta” Lwów-Tarnopol-Śniatyń.
Komunistka ideowa.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Czarniecki
Ojciec i syn.
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] w Radości.
Zaaresztowany z listy, z domu dn. 3 XI o godz. 3, jako podejrzany o komunizm.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6
„Czarny”
Brał udział w odprawie komendantów dzielnic „K” jako przedstawiciel dzielnicy Mokotów.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).
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Grupa Konar
Czekański Zygmunt
Komisarz powiatowy. Lubartów. Gaża 1800 zł.
5 X [19]43 [r.]
Karol

Czekański
Zam.[ieszkały:] Lubartów. Komunista przedwojenny, często siada w rynku na barierze
jako zacny staruszek i tu odbiera meldunki. We wrześniu był w Przypisówce na odprawie.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Czekański Stefan
Zam.[ieszkały:] Lubartów, ul. 11 Listopada 22. Szef propagandy na Dystr.[ykt] Lublin.
Aresztowany 23 X br., podobno za handel tytoniem.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Grupa Konar
Czernatowna Bronisława
[Zamieszkała:] Kolechowice. Sympatia Sidora Kazimierza.
30 V [19]43 [r.]
Karol

Czerwińska Wiera
[Zamieszkała] ul. Chmielna, w tym domu, gdzie mieści się fotograf Malarski. Członkini
PPR, współdziała z Jegerowem.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Czerwiński Stefan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Nowiniarska 39.
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Szewc, członek „Bundu”, aresztowany zawsze przed 1 majem.
18 XI [19]43 [r.]
l-6071
l-6
Czerwono Jagoda
B.[yła] właśc.[icielka] cukierni. Komunistka. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Czerwony Olek”
Komunista, komendant Bahnschutzu W-wa Praga. Zamordowany za zdradę przez grupę
Paciorka (wiosna [19]43 [r.]).
Mjr Karcz

„Czesław”
Z zawodu wzorcarz. Członek PPR w dzielnicy Powązki.
(Rap.[ort] „K” 14 XII [19]42 [r.]).

Czerski Józef
Zam.[ieszkały:] kol.[onia] Sorock. W północ.[nej] ścianie stodoły dwie skrz[ynie],
2 automaty, jest to banda Przypisówki, wsi skomunizowanej, która w dn. 3 X [19]43 [r.]
miała być zaprzysiężona Gwardii Ludowej.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 r.).

Cygańska
Zam.[ieszkała:] Skarżysko, [ul.] Mickiewicza 2. Po rozpoczęciu wojny bolszewicko-niemieckiej przyjechała ona z terenów okupowanych przez bolszewików, gdzie była
komisarzem ludowym. Jest groźna jako konfidentka, utrzymuje stosunki z Niemcami.
Działająca komunistka na terenie Skarżyska.
(Radom 28 X [19]43 [r.]).
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Dabros Władysław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Pyry, ul. Słoneczna 11.
Silnie podejrzany o udział w pracach komunistycznych.
21 XI [19]43 [r.]
P.20/1
993/P
F[abry]ka „Ursus” Oddz.[iał] narzędziowni.
Dąbrowski Kazimierz
Ur.[odzony] w 1904 [r.]
Zam.[ieszkały]
Szlifierz. Nr marki fabr.[ycznej] 4043. Posądzony o przynależność do PPR.
11 X [19]43 [r.]
l-603
l-6
Dąbrowski Władysław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Warszawa, Żerań, ul. Gajowa róg [ul.] Modlińskiej. Dom własny.
Z zawodu kowal. Kierownik grupy. Zastępcą jego jest st. pos[terunkowy] pol.[icji].
Zbiórki u niego się odbywają.
5 XI [19]43 [r.]
l-85
I-6
Dąbrowski Władysław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Żerań, właściciel kuźni, komisarz osiedla Żerań.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999
Dąbska Anna
Ur.[odzona] w 1920 [r.].
Zam.[ieszkała] w Szczęśliwicach.
11 IX [19]43 [r.]
l-6
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D
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Dajworek
Kowal, jego brat Antoni oraz jego córki wszyscy akt.[ywni] w kompartii, podejrzenie, że dla
PPR. Zam.[ieszkały:] Łętkowice pod Słomnikami.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Dan Max
Żyd z pochodzenia, początkowo był b.[ardzo] obywatelem polskim, następnie zrobił się „RD”
[Reich Deutsches], wskutek protekcji swej żony. Agent Gestapo i komuny. Kierownik
rest.[auracji] „Bristol”. Znikł na skutek uprzedzenia, że grozi mu niebezpieczeństwo.
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).

„Daniel”
Jeden z głównych politruków „K”.
(Raport N 3 05 XII [19]43 [r.]).

Danił Jan
Zam.[ieszkały:] kol.[onia] Tarło. Członek PPR.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

„Danuta”
Prelegentka ideowa. Lat ok. 35, niska, blondynka, inteligentna. Pełni dorywczo funkcję
łączniczki w Ba[tali]onie Czwartaków.
(Rap.[ort] Klasztor 20 II [19]44 [r.]).

Daszyński Tadeusz
Zam.[ieszkały] ul. Powązkowska 12 m. 33. Przedwojenny działacz komunistyczny.
Podczas wojny już dwukrotnie był aresztowany. Prowadzi propagandę.
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Kolportuje prasę komunistyczną.
(Rap.[ort] Komora 14 XII [19]43 [r.]).

Dawidowski N.
Łącznik między kpt. NN bolszewickim a jakimś wyższym przełożonym na terenie Krakowa.
Kpt. NN jest kierownikiem akcji komunistycznej wdzierania się w szeregi „Trójkąta”
i „Koła”, podlegają mu również ich oddziały bojowe na terenie naszych obw.[odów]
„Nadleśnik”, „Twaróg”, „Mleko”. Dawidowski ze wsi Dęba koło Tarnobrzega utrzymuje
kontakt telegraficzny i listowy z człowiekiem z Krakowa, Niedbałą Edmundem.
20 VIII [19]43 [r.]
992
Godło
Dąbrowski Lech
Zam.[ieszkały] ul. Wspólna 63. Wyjeżdża z około 30 ludźmi „Frontu Młodych” (jest jego
członkiem), w tym trzech na południowy wschód Polski na 3 tygodnie dla prac natury
sabotażowej.
(Rap.[ort] „K” 23 III [1943 [r.]).

Dąbrowski Władysław
Zam.[ieszkały:] Żerań, ul. Modlińska. Właściciel kuźni, komendant PPR osiedla Żerań.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

Dębowski Edward
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Dobrzyńska 2.
Złodziej kolejowy. Sekcja sabotażowa.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
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Demkowa Jadwiga
Ur.[odzona] 2 VII 1911 [r.].
Zam.[ieszkała] ul. Obozowa 76/30.
Pracow.[nica] opieki społ.[ecznej].
Ważniejsza z przywódców.
20 […] [19]43 [r.]
Rama

„Dentysta”
Szef sanitarny działa na terenie NSZ.
(Rap.[ort] Inform.[acyjny] „K” z Lubelszcz.[yzny]).

Dębska Anna
Lat ok. 22. Zam.[ieszkała] w Szczęśliwicach. […] do Wagmeistra pełni funkcję łączniczki
pomiędzy Gołąbkiem a miejscowymi komunistami.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

Dietrich Barbara
Patrz sub. Piechocinówna Helena.
(Rap.[ort] Komora 14 II [19]44 [r.])

Dobijak
Dowódca oddziału GL. Pochodził ze Śląska. Ojciec jego był rzekomo oficerem AP. W chwili
obecnej przebywa najczęściej u Jana Neski. Tam leczył się, gdy został ranny. Ma ok. 30 lat,
wzrostu średniego, ciemny zarost, dobrze ubrany. Zawsze jeździ konno. Obecnie jest
poszukiwany przez policję.
(Rap.[ort] Komora 4 III [19]44 [r.]).
Zastrzelony w pobliżu Łęczyszyc przez oddział partyzancki.
(Rap.[ort] Komora 1 IV [19]44 [r.]).
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Grupa Konar
Dobosz
Zam.[ieszkały:] Zabiele.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Dobrzak
Zam.[ieszkały:] Ostrów. (Komunista po kursie). Członek bojówki komunistycznej.
(Rap.[ort] Okr.[ęgu] Małopolska Wschod.[nia]).

Dobrzyński Edmund
Zam.[ieszkały] ul. Chełmska 1. Komendant dzielnicy Pelcowizna – ukrywa się w Piekiełku.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
Dobrzyński Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Tarchowicka, dom Wytrzwalski, garbownia skór.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85 a
l-6
Dobrzyński Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Tarchowińska, dom Wytrzwalski, garbownia skór.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85 a
l-6
Dobrzyński
Zam.[ieszkały] ul. Chełmińska 10 […].
PPR dzielnicy Pelcowizna.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).
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Dobrzyński
Zam.[ieszkały] ul. Suzina 3. Kasjer PPR na teren Żoliborza.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

Doczkar Karol
Ur.[odzony] 29 XII 1868 [r.].
Zam.[ieszkały:] Żyrardów, ul. Wilcza 2.
Pończosznik.
Przed I wojną światową soc.[jal]demokrata, jako taki przebywał w katordze na Karze wraz
z Feliksem Kohnem. W latach 1921–[19]28 działacz komunistyczny czynny, pseudonim
Dziadek, ścigany przez władze sądowe. W latach po 1930 [r.] uzyskuje rentę jako więzień
polityczny, w roku 1934 wchodzi do rady miejskiej Żyrardów z ramienia bloku i byłych
więźniów politycznych. We wrześniu 1939 [r.] członek straży obywatelskiej w Żyrardowie,
ucieka do bolszewików do Białegostoku, gdzie jest czynnym działaczem do ucieczki
bolszewików, po czym wraca do Żyrardowa i tu czeka na dojście czerwonych do władzy.
29 XI [19]43 [r.]
Czyn 669

„Doktór”
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Gen. Zajączka 2. Rysopis: średniego wzrostu, blondyn ciemny,
oczy szare, nos prosty, wąs czarny strzyżony, ubrany w jesionkę szarą, angielską, kapelusz
filcowy zielony, rękawiczki skórkowe na guziki Nappa.
(Rap.[ort] „Kaktus” 12 XI [19]43 [r.]).

Domański ...
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. 11-go Listopada 1 lub 3. Szewc, przed wojną prowadził sekcję młodych
w Kom.[unistycznej] Part.[ii] Pol.[ski], należał do „Bundu” (ul. Leszno 23). Karany
więzieniem za komunizm.
12 XI [19]43 [r.]

L-6071
l-6
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Domosławski Karol
Ur.[odzony] 4 II 1900 [r.], Sonsk. Syn Jana i Feliksy z d.[omu] Kołakowska – właściciel
sodowiarni, żonaty od 25 V [19]36 r., zam.[ieszkały] ul. Św. Wincentego 75/22. Posiada
kenkartę polską nr 461842.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).

Domosławski Karol
Jest szefem wywiadu bolszewickiego na Pragę. Zam.[ieszkały:] ul. Św. Wincentego 75,
u niego odbywają się odprawy i zbiórki agentów komunistycznych. Adres ten jest centralą
wywiadu komunistycznego na Pragę.
(Raport „Kolec” 2 VII [19]43 [r.]).

Grupa Konar
Dończuk Józef
[Zamieszkały:] Tyśmiennica.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Doński
Dwaj bracia. [Zamieszkali:] Gorlice, ul. 11-go Maja 11 p., Ukraińcy. Czł.[onkowie]
Kom.[itetu] Ok.[ręgowego] Jasło, właściciele piekarni w Gorlicach.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Drążkiewicz Aleksander
Lat 53 – do Rembertowa przybył z Sosnowca przed [19]39 r. Przy ul. Olbrychta
w Rembertowie nabył na własność domek, skąd niedawno przeniósł się do Sulejówka. Jest on
stałym gościem w Rembertowie. Jest wybitniejszym działaczem PPR na terenie Rembertowa.
Podlega egzekutywie NKWD.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).
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Dremel Adolf
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] w Radości.
Zaaresztowany z domu, z listy dn. 5 XI o godz. 3, jako podejrzany o komunizm.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6
B[ra]cia Drzazgi
Zam.[ieszkali] w Sieńcu.
Współpracownicy Stefana Boszkiewicza.
1 XI [19]43 [r.]
(st.r.b.184)

Dudek
Członek AL. Zorganizował napad na „Olejarnię Żoliborską”, na kino. Obecnie przeprowadza
zaciągi do AL.
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).
Dudek Henryk
Członek PPR na terenie Rembertowa.
(Rap.[ort] Kaktus 20 XI [19]43 [r.]).

Dukielski Wacław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Żerań.
Zecer drukarni komunistycznej.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999
Dumała
Zam.[ieszkały:] Kalinowo Czerwin. Członek bojówki komunistycznej.
(Rap.[ort] Okr.[ęgu] Małopolska Wschod.[nia]).
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Lombard – L.dz. 1626
Duszyński Stefan
Ur.[odzony] 16 V 1913 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Godowska 19 m. 4.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w W-wie, [ul.] Kamedułów 71 a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999
Duszyński
Pracuje w straży pożarnej Rembertów. Jest członkiem egzekutywy PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 10 II [19]44 [r.]).

Dylewski Stanisław
Ur.[odzony] 9 IV 1906 [r.], syn Józefa i Zuzanny z d.[omu] Jędraszkiewiczów Gozdów.
Zam.[ieszkały] [od] 18 VI [19]38 [r.] przy ul. Środkowej 32 m. 11. Wyzn.[anie] rzymsko-katol.[ickie]. Robotnik. Żona: Jadwiga z d.[omu] Nowakowska. C.[órka] Stanisława i Julii
z d.[omu] Arbaszewskiej. Dydlewski pracuje w „Ostbahn”, prócz tego zarabia handlem,
warunki materialne niezbyt dobre. Jest członkiem grupy podległej Jachurze.
1 IX [19]43 [r.]
l-6

Dymek Wacław
Właściciel młyna we wsi Manoty. Jest członkiem kierownictwa miejscowej grupy PPR.
Posiada on zapasy broni i dysponuje dużymi sumami pieniężnymi. Dymek chodzi zawsze
z bronią.
(Rap.[ort] „Kaktus” 9 XI [19]43 [r.]).

L.IX
KM
Dymek Zygmunt
Ur.[odzony] 22 II 1898 [r.], Abramowice, pow.[iat] Lublin.
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Syn Pawła i Józefy z Badowskich.
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zajęcie – „urzędnik”.
Adres. Warszawa, [ul.] Liwska 4a m. 7 N. Bródno.
Do W-wy przybył z Kielc w 1938 [r.] i zameldował się na ul. Liwskiej 4a, gdzie obecnie
mieszka jego żona, którą odwiedza 2–3 razy w tygodniu, lecz prawdopodobnie tam nie
nocuje. Wyjeżdża dość często z Dw.[orca] Wsch.[odniego] pociągami podmiejskimi
(podobno w towarzystwie Stanisława Zienkiewicza – ślusarza, [zamieszkałego] [ul.]
Łomżyńska 13). Jest w kontakcie z Józefem Burczyńskim (vk [vide kartoteka]) Jerzy D. –
politycznie wyrobiony b.[yły] działacz Z[wiązku] Z[wiązków] Z[awodowych] (przed
rozłamem – sekretarz Zw.[iązku] Rob.[otników] Budowl.[anych] i Kierownik sekcji
sport.[owej] młodzieży. Jest kierownikiem grupy skupiającej się wokół „Drogi Wolności”
vide ... spea. Instruktor na W-wę i okolicę. Lista. „W.18” podaje, że odwiedził ul. Liwską i od
jakiejś dziewczynki dowiedział się, że w domu tym mieszka tylko żona Dymka, on zaś sam
został aresztowany około 2 miesiące wstecz.
12 IV [19]41 [r.] „W.18”
Rozstrzelany 16 VII [19]41 [r.].
24 VII [19]41 [r.] nr 54 poz. I R.I.
ON

Dymek Zygmunt
Od IX 1938 [r.] [zamieszkały] ul. Liwska 4a m. 21 (Pelcowizna).
Ur.[odzony] 22 II 1898 [r.] w Abramowicach pow.[iat] lubelski, s.[yn] Pawła i Józefy
z d.[omu] Badowskiej, żonaty, urzędnik prywatny. W 1936/[193]8 [r.] przybył z Kielc
do W-wy. Wyrobiony politycznie, b.[yły] działacz Z[wiązku] Z[wiązków] Z[awodowych]
(przed rozłamem), b.[yły] sekretarz Zw.[iązku] Rob.[otników] Budowl.[anych] i kierownik
sekcji sportu i młodzieżowej. Był kierownikiem grupy skupiającej się koło „Drogi Wolności”,
instruktor na W-wę i okoliczne miejscowości. Kier.[ownik] kom[órki] nie jest znany, łącznik
jakiś Żyd i jakiś pracownik gazowni na [ul.] Kredytowej. W dn. 11 I 1941 [r.] miał kontakt
z sekretarką, zam.[ieszkałą] przy [ul.] Stalowej 13/13, Marią N. i miał wyjechać w sprawie
roboty partyjnej w radomskie, nie wyjechał jednak, gdyż czekał na pieniądze,
na wydawnictwo, tymczasem został aresztowany w nocy z 11 na 12 stycznia 1941 [r.],
następnie zmarł.
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Dymek Zygmunt
S.[yn] Pawła i Józefy z Badowskich, lat około 36, przybył do Warszawy z Kielc w r.[oku]
1938 i zameldował się na Bródnie przy ul. Liwskiej pod nr 4a m.12, gdzie obecnie mieszka
jego żona. Dymek podaje się za urzędnika. Pod wskazanym adresem bywa 2–3 razy
tygodniowo, ale przypuszczalnie tam nie nocuje, wyjeżdża dość często z Dworca
Wschodniego pociągami podmiejskimi. Miał on rzekomo zostać zauważony w towarzystwie
Stanisława Zienkiewicza (ślusarz, [zamieszkały ul.] Łomżyńska 13), który jest II zastępcą
komendanta praskiej komunistycznej organizacji bojowej Kańczuckiego. Tę informację, która
w razie prawdziwości byłaby decydująco ważna, staram się sprawdzić. Staram się również
ustalić miejsce zamieszkania Dymka oraz – zgodnie z otrzymanymi wskazówkami – mam
na uwadze urzędników biura gazowni na ul. Kredytowej. Ankieta, przeprowadzona wśród
działaczy PPS i Z[wiązku] Z[wiązków] Z[awodowych] dała dotychczas wyniki negatywne,
tym niemniej prowadzę nadal badania na tym terenie. Jeśli chodzi o obserwację biur gazowni,
to uważam, iż znacznie ułatwiłaby ją stała obserwacja Józefa Burczyńskiego, pracownika
gazowni i kierownika komun.[istycznej] grupy rewolucyjnej w tejże gazowni – nie wiem,
czy Panowie zechcą pójść po tym śladzie i swoimi środkami tę sprawę opracować. Co do
mnie – muszę z góry zaznaczyć, że nie znajduję czasu na podobne zadanie, a wobec decyzji
Panów w sprawie przejęcia grupy wywiadowczej, jestem również pozbawiony środków stałej
obserwacji Dymka, Burczyńskiego i Zienkiewicza.

Km
4027 ls. 37/L.10
Dymek Zygmunt
[Zamieszkały] ul. Liwska nr 4a m. 12.
Syn Pawła i Józefy z Badowskich, lat 36, przybył do W-wy z Kielc w r.[oku] 1938
i zameldował się j.w., gdzie obecnie mieszka jego żona. D. pod wskazanym adresem bywa
2–3 razy w tygodniu. Wyjeżdża często z Dworca Wschodniego pociągami podmiejskimi.
Widziano go w towarzystwie Zienkiewicza Stanisława, który jest zastępcą komendanta
praskiej komunistycznej organizacji bojowej
418 kw. 37/Z.11 komunikuje, że Dymek, syn Pawła i Franciszki, ur.[odzony] 22 II 1898 r.,
wyzn.[ania] rzymsko-kat.[olickiego], nar.[odowości] polskiej został aresztowany za jakąś
pracę konspiracyjną.
4116 srp./41 komunikuje, że D. był działaczem Z[wiązku] Z[wiązków] Z[awodowych] (przed
rozłamem), b.[yły] sekretarz Zw.[iązku] Rob.[otników] Budowl.[anych], kier.[ownik] sekcji
sportowej i młodzieżowej. Kierownik sekcji skupiającej się koło „Drogi Wolności”, instruktor
na W-wę i okoliczne wsie (kierownictwo kom.[órki] nie jest znane, a łącznikiem jest jakiś
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Żyd i pracownik gazowni na [ul.] Kredytowej) (vk [vide kartoteka] Burczyński Jerzy).
416 pź. 37/EK komunikuje, że Dymek zmarł w Oświęcimiu.

Dymitrow
Kierownik całości prac „K” na terenie GG. Występuje jako oficer Armii Czerwonej. Został
mianowany do Kairu na stanowisko, które można określić „szef propagandy na Bałkany”.
(Raport N 3 5 XI [19]43 [r.]).

Dziarnowski Władysław
Ur.[odzony] 25 III 1896 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Obozowa 72/51.
Garbarz.
Ważniejszy z przywódców.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Grupa Konar
Dzięciołek Szepan
[Zamieszkały:] Leszkowice.
20 V [19]43 [r.]
Karol
Dziedzic
Z zawodu szewc. Zam.[ieszkały] w Rzeszowie przy ul. 3 Maja 24. Członek miejskiego
Komitetu Okręgowego w Rzeszowie.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Dziedziczak
Zam.[ieszkały:] Rembertów, ul. Piękna 2. Jest jednym z członków grupy bojowej
pozostającej pod D[owód]ztwem Pinkusa Stanisława.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).
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Dzielnica Okęcie – zebrania
[Ul.] Sobieskiego, boczna 4-ta ulica od ul. Krakowskiej, w domu prawdopodobnie [nr] 9, dom
następny po nr 7, idąc w kierunku ul. Idzikowskiego lokal tramwajarza, sekretarza
Kom.[itetu] Dz.[ielnicowego] PPR Okęcie.
KORWIN X 42

Dzielnica Okęcie – zebrania
[Ul.] Krakowska 23 (?), następny domek drewniany pod nr 21a.
KORWIN X 42

Dziembor Stefan
Zam.[ieszkały:] W-wa. Maszynista na Kolejce Mareckiej. Jest aktywnym członkiem PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 30 I [19]44 [r.]).
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E/F

133

„Edward”
Członek sztabu GL.
Zginął na Żoliborzu przy zatrzymywaniu po godzinie policyjnej. Opowiadają, że zginął
w walkach w getto.
N3

Engelholm Zygmunt
Ur.[odzony] 25 V 1895 [r.].
[Zamieszkały:] Żyrardów, ul. Długa 22.
Stelmach.
W latach 1920–[19]28 działacz komunistyczny na terenie M.O.S.R. W październiku 1939 [r.]
uciekł do Bolszewii, wrócił przed wojną hitlero-bolszewicką.
28 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
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F[abry]ka „Ursus”, oddz.[iał] narzędziowni.
Fabisiak Franciszek
Ur.[odzony] [w] 1911 [r.].
Szlifierz. Nr marki fabr.[ycznej] 4103.
Posądzony o przynależność do PPR.
11 X [19]43 [r.]
l-603
l-6
Faifer Marian
Z zawodu heblarz metalowy. Członek PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.
(Rap.[ort] „K” 15 I [19]43 [r.]).

Grupa Konar
Falkowicz Roman
[Zamieszkały:] Kolonia Brzeźnica Bychawska.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Fall Józef
Kolejarz, zam.[ieszkały] ul. Seratyńska 7 m. 18. Czynny działacz PPR na terenie Grochowa.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Fedorowicz Jan
Członek C[entralnego] W[ydziału] W[ojskowego]-PPR. Majster fabryczny, wzwyż lat 50,
ukończył kurs bojowy w ZSRR, nigdzie nie zameldowany. Komendant dzielnicy Wola-Jerozolims.[kie].
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Felek
Członek GL. Brał udział w akcji na KKC.
(Archiwum Szt.[abu] GL).
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„Felek”
Tramwajarz. Rysopis: ciemny blondyn, o szarych oczach, szczupły, średniego wzrostu. Jest
komendantem „K” dzielnicy Grochów.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).

„Feliks”
Pełni funkcję Komendanta PPR Dzielnicy Wola w zastępstwie Komendanta, który jest chory.
(Raport „K” 6 II [19]44 [r.]).

„Feliks”
Członek „Miecza i Łanu” na terenie hotelu „Bristol”.
(Rap.[ort] N 3 17 VII [19]43 [r.]).

Feliks Edward i Klar
Wg. wiadomości niesprawdzonej wyżej wymienieni pracują na terenie Bristolu w roli
kelnerów. Są oni w ścisłym kontakcie z Danem i Poczobutem Wiktorem. Obaj pierwsi
są jakoby agentami NKWD. Można przypuszczać, że Dan i Poczobut oprócz pracy
w G[esta]po są agentami komuny.
18 IX [19]43 [r.]
Kama

Feltzmann Karl
Dyrektor

„Stadtliche

Zegewerke

Kisten

und

Holzwollefabrik”

w

Borysławiu,

przy Zegerwerkstrasse 5. R[e]i[ch]schdeutsch człowiek SS. Rysopis: wzrost wysoki, tęgi,
oczy czarne, mówi dosyć dobrze po polsku, pracuje w partii komunist.[ycznej] za pieniądze,
będąc członkiem SS i znając wszystkich Gestapowców w Borysławiu ułatwia Gorkijowi
pracę na tym terenie. Ma sekretarkę osobistą (patrz sub Harasyn Stefania).
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

136

Feltzmann Karl
R[e]i[ch]schdeutsch, członek SS, dyrektor „Stadliche Zegwerke Kisten und Holzwollefabrik”
w Borysławiu. Pracuje w partii komunistycznej za pieniądze. Znając wszystkich
Gestapowców, ułatwia Gorkijowi pracę na tym terenie.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Ferens Roman Jan
Syn Feliksa i Zofii z d.[omu] Koperskiej. Ur.[odzony] 24 XI 1915 [r.] w W-wie. Wyznania
rzyms.[ko]-kat.[olickiego]. Dn. 15 XI [19]43 [r.] z ul. Grzybowskiej 56/11 wymeldowany
bez podania gdzie. Obecnie mieszka nie[za]meldowany na Bródnie – Kolonia Elsnerów.
Członek PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).

Ferszt Mieczysław vel Mieczysław Frankoski
Członek PPR, został po aresztowaniu zwolniony, gdyż zgodził się być agentem G[estap]o.
(Rap.[ort] N 3 17 V [19]43 [r.]).

Filipczak
Zam.[ieszkały] w W-wie, ul. Teoplica [Toeplitza] 2. Członek PPR.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

Filipczak Stanisława
Zam.[ieszkała] ul. Ustronie, żona Jana Filipczaka, członka PPR. Przedwojenna agitatorka
komunistyczna. Znana z przechowywania w swym lokalu bibuły komunistycznej
i ukrywających się komunistów.
(Rap.[ort] Komora 24 X [19]43 [r.]).
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Filipek Zygmunt
Handluje zrabowaną garderobą. Współpracuje z bandami PPR na terenie gm.[iny] Firlej
(patrz sub Kusyk)
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Filzman Abram vel Filcman
Członek PPR. Pierwszy zastępca komendanta C[entralnego] W[ydziału] W[ojskowego]
dzielnicy Praga. Żyd, były pracownik rzeźni, mieszkał ostatnio na [ul.] Pańskiej 37 m. 22
obecnie nie[za]meldowany, używa nazwisk policyjnych: Witold Matunowicz, Seweryn
Goszczyński. Prowadzi stronę bojową pracy.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Fiołek Wojciech
[Zamieszkały:] Trześń.
L 5 III [19]43 [r.]
Godło

Fir Stanisław
Zam.[ieszkały] ul. Toruńska 15/17. Sekcja sabotażu.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Firlej
Żyd, zam.[ieszkały] w Dobromili, ul. Solidarna 26. Był on organizatorem bojówki
komunist[ycznej] na terenie Dobromila. W lutym 1942 [r.] został zastrzelony przez
Morawskiego (patrz Przemyśl) z rozkazu Chwalibogi za zdradę partii na rzecz Niemiec.
Pozostała żona jego, ukrywa się w Bełżcu k[oło]Rawy Ruskiej w dzierżawie Zbigniewa
Kisielewskiego.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).
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Flachowicz Maria
Żydówka. Przyjechała ze Lwowa w zimie 1941–[19]42 r. Od września [19]42 [r.] występuje
jako Wanda Mokendzińska, pracowała w firmie „Gebr. Eupen.” w Otwocku. Następnie
w niemieckim sanatorium dla gruźlików, ostatnio chora na płuca.
(Rap.[ort] Klasztor 1 IV [19]44 [r.]).

Flatau Stanisław
Szef Sztabu C[entralnego] W[ydziału] W[ojskowego]-PPR na Warszawę. Z pochodzenia
Żyd. Jest rzeczywistym kierownikiem pracy wojskowej komuny. Znany działacz
komunistyczny z terenu Łodzi i Warszawy. Zam.[ieszkały] od 1 VII 1930 [r.]
na ul. Franciszkańskiej 12/8. Obecnie nie żyje.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Obwód Skowronek
Fortuna Ignacy
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek.
Elektromonter. Ośrodek zebrań.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

„Franek”
Członek sztabu GL.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

„Franek”
I-szy sekcyjny Batalionu Czwartaków. Dobrze zbudowany, brunet. Brał już udział w akcjach
na samochody niemieckie oraz na wysadzanie toru kolejowego.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).
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Fred
Członek PPR. Przydzielony do grupy Powązki.
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).

Fricke Ewald
Werkmeister [z niem. majster]. Członek PPR na terenie fabryki „Pocisk” w Rembertowie.
Utrzymuje łączność z członkami PPR, ale wyłącznie z osobami przynależności niemieckiej.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).

Fronczak Bronisław:
Zam.[ieszkały] ul. Warmińska 25.
Członek PPR.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

„Fryzjer”
Były tramwajarz. Rysopis: średniego wzrostu, twarz owalna, zarost ciemny, wiek 35–40 lat.
Jest komendantem R[obotniczej] P[artii] P[olskich] S[ocjalistów] na terenie Bielan.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).

„Fryzjer”
Jest Komendantem I-szej Dzielnicy obejmującej Marymont, Żoliborz, Bielany, Piaski.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).
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G
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Gadzinowski vel Jakubowski vel Korczyński Bolesław „Twardy”
Członek KC PPR.
Zginął wiosną [19]43 r.
N3

Gadzinowski Bolesław vel Jakubowski vel Gorczycki Bolesław „Twardy”
Lat ca 35.
Główny zbrojmistrz.
Żona w PPR – [zamieszkała] [ul.] Nowogrodzka 14/8.
w/g inf[ormacji] z G[esta]po
43/9 ew

Gadzińska Eugenia
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała]
Sekretarka szkoły elektrycznej Tyszki – [ul.] Śniadeckich 8. W kołach szkolnych panuje
opinia, że jest ona czynnym i zaawansowanym członkiem PPR. Pozostaje w ścisłym
kontakcie z kuratorem szkolnym okręgu warszawskiego.
16 XI [19]43 [r.]
Wd 69
999
Gago
Najstarszy syn dozorcy domu przy ul. Dobrej 29, jest jednym z czynniejszych działaczy PPR
na teren Powiśla. Nie nocuje od pewnego czasu w domu, jednak często odwiedza rodziców,
przeważnie w porze obiadowej.
(Rap.[ort] Komora 14 XI [19]43 [r.]).

F[abryk]ka „Ursus”, oddz.[iał] narzędziowni.
Gaj Kazimierz
Ur.[odzony] [w] 1902 [r.].
Zam.[ieszkały]
Szlifierz. Nr marki fabr.[ycznej] 4077.
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Posądzony o przynależność do PPR.
11 X [19]43 [r.]
L-603
l-6
Obwód Skowronek
Galas Walenty
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Robotnik.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Galster Czesława
Zam.[ieszkała:] W-wa, [ul.] Brukowa 14 m. 13.
Mężatka, mąż w Oświęcimiu za sprawy walutowe i żydowski[e].
Lat ok. 35, wyz.[nania] rzym.[sko]-kat.[olickiego], narodowość polska (w rzeczywistości
żydowska).
Przyjmuje stale u siebie młodych ludzi z oddziałów likwidacyjno-dywersanckich.
Komunistka.
(Brygada Korwina 6 X [19]45 [r.]).

Galunatowski Apolinary
Członek PPR na terenie wsi Antoniówka. Kontakt z bolszewikami.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Garecki
Zam.[ieszkały]
Ur.[odzony]
Kierownik zakonspirowanej komórki komunistycznej w Mniszku.
1 I [19]43 [r.]
(St./r.b.184)
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Gebelt Stanisław
Lat ok. 45. Rysopis: wzrost niski, szczupły, ciemny blondyn, mówi [z] akcentem kresowym.
Zam.[ieszkały] na Woli, bliższy adres nie ustalony. Pracuje w warsztatach tramwajowych
na [ul.] Młynarskiej. Zdecydowany komunista.
(Rap.[ort] Komora 4 II [19]44 [r.]).

Gertlerowie
Synowie czapnika. Miechów-Janów. Komunista. Przynależność do PPR lub GL nie
stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Gerwicki Dominik
Zatrudniony w Werkstatt für Fernmeldetechnik ul. Ratuszowa 11 (dawny PIT). Jest
członkiem Gwardii Ludowej.
(Rap.[ort] Kaktus 20 I [19]44 [r.]).

KM
4013 p. 37/W.I
Geysztor
Naczelnik Straży Ogniowej, został aresztowany przez Niemców pod zarzutem działalności
komunistycznej. Podczas rewizji u G. znaleziono listy członków P.[artii] K.[omunistycznej]
oraz komisarzy, którzy przeznaczeni byli do objęcia władzy w Polsce po wyjściu Niemców.
408 gr. 37/H.7 komunikuje, że G. zmarł w Oświęcimiu. Kilka dni temu rodzina dostała
zawiadomienie.

L-IX
KM
Geysztor
Ur.[odzony]
Syn
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Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zajęcie – Naczelnik Straży Ogniowej W-wa
Stan cyw.[ilny]
Adres
4013 p. 37/W.I komunikuje, że wg oświadczenia komunistów G. został aresztowany pod
zarzutem przynależności do partii komunistycznej
Wraz z nim mieli być aresztowani i inni działacze partii kom.[unistycznej]. Podczas rewizji
znaleziono u G. podobno […] KPP oraz komisarzy, którzy byli przeznaczeni do objęcia
władzy w Polsce po wyjściu Niemców.
408 gr. 37/H.7 komunikuje, że G. zmarł w Oświęcimiu. Kilka dni temu rodzina dostała
zawiadomienie.
ON

Gieleciński Stefan
Członek PPR na terenie wsi Nowy Prażmów, gm.[ina] Wągrowo.
(Rap.[ort] Komora 14 XII [19]43 [r.]).

Giersin Zygmunt
Lat ok. 30, zatrudniony w fabryce Więckowskiej na Bielanach (Blaszanka), adres nieznany.
Wybitny działacz komunistyczny przedwojenny. Członek PPR. Siostra jego również zdradza
komunistyczne nastawienie.
(Rap.[ort] Komora 24 I [19]44 [r.]).

Glebow
Posiadał najwyższą władzę wojskową „K”. Jest to gen.[erał] sow.[iecki]. On i Winogradow
z wiosną b.r. zostali odwołani do Moskwy, gdzie obecnie przebywają. Glebow jest
przewidziany na d-cę całej akcji powstańczej.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).
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Gliński
Pułkownik. Znany sprzed 3-ch lat z organizacji Z[wiązek] C[zynu] Z[brojnego]. Kontaktuje
się z PPR i przypuszczalnie objął już tam jakieś funkcje.
(Rap.[ort]. N 3 15 VI [19]43 [r.).

Głodna Maria
[Zamieszkała:] Miechów. Nie stwierdzona przynależność do PPR lub GL. Komunistka.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Głodna Parla i jej brat
[Zamieszkali:] Miechów. Komunistka. Przynależności do PPR lub GL nie stwierdzono.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Głodowski Tadeusz
Komunista, używający obecnie innego nazwiska, pod którym jest zameldowany (adres
nieznany). Bierze czynny udział w życiu politycznym.
(Rap.[ort] Komora 26 XI [19]43 [r.]).

Głowacz Jan
Zam.[ieszkały] we wsi Żurawica blisko stacji. Jest sołtysem tej wsi. Rysopis: wzrost niski,
krępy brunet, włosy lekko falowane, duże czarne wąsy. Jest on komendantem bojówki
na terenie Żurawicy, Duńkowice, Małkowic, Walawy, Bolestraszyc. Podlega bezpośrednio
Gorkijowi, pracuje ideowo. W pierwszych dniach kwietnia zostaje aresztowany przez
Gestapo pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Sowietów, jednak wkrótce, po złożeniu okupu,
zostaje zwolniony. W Żurawicy znany jest jako ludowiec i patriota polski.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).
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Głowacz Jan
Sołtys wsi Żurawica.
Jest komendantem bojówki komunistycznej na terenie Żurawicy, Duńkowice, Małkowic,
Bolestraszyce.
Podlega bezpośrednio Gorkijowi, pracuje ideowo.
Znany jest w Żurawicy jako ludowiec i patriota polski.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Głowala
Zam.[ieszkały] ul. Płońska 8.
Ciągle nosi broń, prawdopodobnie z egzekutywy PPR.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

Głowala H.
Członek RPPS, aresztowany w nocy z 1 na 2 lutego.
(Rap.[ort] Komora 24 II [19]44 [r.]).

Gnutek
Magazynier. Członek PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów ul. Duchnicka.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

Godzwon Mieczysław
[Zamieszkały:] Staszów, w.[ieś] Tuklęcz.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Golak Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Radość, [ul.] Konarskiego.
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Zaaresztowany z listy dn. 5 XI o godz. 3. jako podejrzany o komunizm.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6
Golak Weronika
Pełni funkcję kasjerki PPR oraz zajmuje jakieś kierownicze stanowisko na terenie Osiedla
Robotniczego.
(Rap.[ort] Komora 14 I [19]44 [r.]).

Goliński Jan
Zam.[ieszkały] ul. Trocka 7 m. 2.
Członek PPR K[omitetu] D[zielnicowego] 10 Pelcowizna.
(Rap.[ort] Klasztor 1 IV [19]44 [r.]).

Golka Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Inż.[ynier]. Kierownik zakonspirowanej komórki komunistycznej w Węgleszynie i we wsi
Pipowce, gdzie często nocuje Krzyżycki.
1 XI [19]43 [r.].
(St. /r.b.184)

Gołąbek Jakub
Żyd, obywatel USA, lat ok. 45, wzrost średni, twarz okrągła, nos zadarty, brunet, szpakowaty,
mówi poprawnie po polsku. Był w Rosji, skąd uciekł z większą kwotą pieniędzy i stworzył
na Okęciu komórkę komunistyczną przy współpracy Kosiarza Tadeusza. W kwietniu
1943 [r.] zniknął z Okęcia i obecnie ukrywa się na terenie ul. Grójeckiej.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).
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Gołąbek Jakub
Ur.[odzony] około 1900 [r.].
Zam.[ieszkały] obecnie (ukrywa się) na Okęciu.
Żyd, obywatel USA. Wzrost średni, twarz okrągła, nos zadarty, brunet, szpakowaty, mówi
sprawnym językiem polskim. Od 1930 [r.] prowadzi na Okęciu skład paszy, materiałów
żelaznych, mydlarnię i zbiornicę odpadków. W 1939 r. uciekł do Rosji, skąd wrócił
w kwietniu 1940 r. z większą sumą pieniędzy i stworzył na Okęciu komórkę komunistyczną
przy współpracy Kosiarza Tadeusza. Gołąbek posiada przepustkę na przebywanie poza
Gettem, jako skupujący metale dla fabryk wojskowych. W kwietniu 1943 [r.] zniknął
z Okęcia i obecnie ukrywa się na terenie ul. Grójeckiej. Łączniczką jego na Okęciu jest
Dąbska Anna, lat około 22, zam.[ieszkała] w Szczęśliwicach.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Obwód Skowronek
Gołębiowski
Zam.[ieszkały:] Skowronek.
Ur.[odzony]
Kolejarz.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Gołębiowski Henryk
Zam.[ieszkały:] Rembertów, ul. Idzikowskiego 21.
Członek bojówki PPR na terenie rzeźni miejskiej w W-wie.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).
Gomyłka
Zam.[ieszkały:] Biskupice pod Pilicą, przed wojną czł.[onek] [organizacji] radyk.[alno]-chłop[skiej], teraz czł.[onek] rej.[onowej] kom.[isji] PPR w Pilicy.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Gonerko Józef
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] w Radości.
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B.[yły] sekretarz Zw.[iązku] Zaw.[odowego].
Zaaresztowany z domu z listy dn. 3 XI jako podejrzany o komunizm.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6
Goobi Artur
Nazywano go również Andrè Żyd. Rysopis: wzrost średni, otyły, twarz pełna, gładko
wygolona, brwi zwyczajem sowieckim podgolone, włosy ciemne, krótko ostrzyżone, nosi
okulary, w górnej szczęce wprawione złote zęby, chodzi zawsze w ciemnych wizytowych
garniturach, ubiera się z przesadną elegancją. Stale podróżuje po „Trójkącie” w towarzystwie
Gorkija, wyjeżdża także samotnie do Rzeszy. Przywoził do Śniatyn pieniądze w walucie
amerykańskiej.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Goraczkin Anastazja
Podaje się za właścicielkę zakładu fryzjerskiego lub urzędniczkę. Zam.[ieszkała]
[ul.] Puławska 57 m. 28. Zawodowa kolporterka bibuły komun[istycznej] w Warszawie.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Gorkij Maksim
Były komendant NKWD w Kijowie. Rysopis: wzrost b.[ardzo] wysoki – do dwóch metrów,
budowy atletycznej, typ Gruzina, bardzo ciemne włosy, czarne oczy, twarz pociągła,
szczupły, krzaczaste brwi i czarne małe wąsy, brak dolnej części małżowiny prawego ucha
i silna blizna pozostała po oparzeniu, ciągnąca się od pokaleczonego ucha przez kark,
aż między łopatki. Przybywa raz na miesiąc do mieszkania Marii Mandybur, Lwów,
ul. Supińskiego 28 I p.
(Bliższe dane w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Gościniak
Zam.[ieszkały] przy ul. Piaskowej (nr niewiadomy), posiada u siebie punkt rozdzielczy prasy
komunistycznej. Żona jego zajmuje się kolportowaniem.
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(Raport „Kolec” 2 XII [19]43 [r.]).

Górski Leon
Zam.[ieszkały] ul. Białołęcka 71 m. 4.
W jego piwnicy mieści się składnica broni komunistycznej.
(Skazany on był przez władze polskie na 16 lat więzienia).
(Raport „Kolec” 2 XII [19]43 [r.]).

Grab
Instruktor Wojskowy Oddziału Szkolnego GL im. Jarosława Dąbrowskiego.
(Rozkaz Nr 3/43 29 VII [19]43 [r.]).

Grabowski Antoni
Zam.[ieszkały:] Długosiodło Czwórk.[i]. Członek bojówki komunistycznej.
(Raport Okręgu Małopolska Wschod.[nia]).

Grabowski Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Tramwajarz, prawa ręka Przybyszewskiego. Agent G[esta]po.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Grabowski Zbigniew
Członek P.[olskich] S.[ocjalistów], stał na czele oddziału wydzielonego dla wykonywania
zadań sabotażowo dywersyjnych. Aresztowany. Osadzony na Pawiaku.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).
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Lombard-L. dz. 1626
Graff Aleksander
Ur.[odzony] 22 II 1898 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Słowackiego 12 m. 2, Okęcie.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w W-wie, [ul.] Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999
Grasska Jesek
[Zamieszkały:] Miechów-Janów. Komunista. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Greff Stanisław
Zam.[ieszkały] ul. Długa 26. Zatrudniony w ośrodku zdrowia na Żoliborzu w akcji
kąpieliskowo-epidemicznej. Od dłuższego czasu rozwija akcję komunistyczno-werbunkową.
(Rap.[ort] Komora 14 III [19]44 [r.]).

„Grisza”
Dowódca oddziałów GL na Lubelszczyźnie. Rzekomo oficer sowiecki.
(Rap.[ort] Komora 4 III [19]44 [r.]).
Grochulska Maria
Z d.[omu] Strzelecka, ur.[odzona] w 1913 r. Mgr filozofii, za okupacji bolszewików w Łomży
była delegatką okręgową „rady politycznej” przy NKWD i redaktorką gazety komunistycznej
„Wolna Łomża”, obecnie jest w zarządzie grupy ZSSR „do zwycięstwa”. Adres jej nieznany,
odszukać ją można przez jej brata, Czesława Strzeleckiego, b.[yłego] student[a] Politechniki
Warszaw.[skiej], kpr. pchr. rez. WP., który jada codziennie obiady u żony swego kolegi
Jadwigi Gundlachowej w Al. Jerozolimskich 95 m. 1.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).
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Gromelski Marian
Ur.[odzony] około 1900 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Leśna 6.
Dozorca domu, bez zajęcia.
Komunista.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85 a
l-6
Gromelski Marian
Ur.[odzony] około 1900 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Leśna 6.
Bez zajęcia, b.[yły] dozorca domu.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85 a
l-6
Grossman Gotlieb
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Łucka 12 m. 43.
Syn Jakuba i Elżbiety, [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], zmarł 10 VI [19]41 r.
Ślusarz.
W r[oku] 1941 bywał u kom[unisty] Michała Małachowskiego, dozorcy domu przy
ul. Bednarskiej 23, jak również spotykał się z Zygmuntem Marchowem z ul. Nowogrodzkiej
26. Do niego przychodził Piotr Bala. Był łącznikiem „przyjazdówki”.
„Grom”

Obwód Skowronek
Groszka Stanisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] parcela Teresin, gm.[ina] Szymanów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

„Groźny”
Rysopis: ciemny blondyn, oczy szare, szczupły. Jest komendantem „K” dzielnicy Ochota.
(Raport N 2 5 XII [19]43 [r.]).
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„Groźny”
Jest komendantem Z[wiązku] W[alki] M[łodych].
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).

Gruszczyński Ignacy
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Wyszogrodzka 9.
Dow[ódca] 10-ki.
8 XI [19]43 [r.])
Czyn 699
999
Gruszczyński Jan
Zam.[ieszkały:] Radom, Halinów Stary, mieszka u pani Eter.
Ok. 13 III [19]44 [r.] na skutek licznych aresztowań został zabrany przez G[estap]o.
Znaleziono przy nim ok. 100 000 zł, większą ilość złota, rubli i dolarów.
(Rap.[ort] Koszar 1 IV [19]44 [r.]).

Grüneis Henryk
Zam.[mieszkały:] W-wa, ul. Twarda 28/3.
Członek PPR. Pracuje na terenie Warszawy i okolic podwarszawskich, posiada styczność
z konfidentami.
Posiada doskonałe źródła informacji, lecz jest bardzo łakomy na pieniądze.
(Rap.[ort] „Kaktus” 9 XI [19]43 [r.]).

Gryniecki Henryk
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały w W-wie, posiada kilka mieszkań, widywany często przy ul. Siennej 89
m. 25 u p.[ani] Zabłockiej.
Żyd. Z zawodu przemysłowiec drzewny.
Rysopis: wzrost średni, brunet, wąsy czarne, twarz czerwona, oczy szaro-niebieskie, chodzi
przeważnie w brązowym ubraniu i cyklistówce.
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Dn. 20 bm. został aresztowany, a 21 zwolniony. Jak sam oświadczył, ma duże stosunki
w G[esta]po. Pracuje na dwie strony: dla komuny i G[esta]po.
22 V [19]43 [r.]
Mecenas

Grzegorz
Pseud.[onim]. [Zamieszkały:] Kłopotnica, wybitny przed wojną działacz kom[unistycznej]
partii. Obecnie ukrywa się. Czł.[onek] Kom.[endy] P[o]dok[ręgu] w Kłopotnicy (Kom.[enda]
GL). Jest tam właścic.[ielem] gospodarstwa wiejskiego. W kont.[akcie] z Dońskim.
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Grzegorz”
Nazwisko ustalone, obecnie zam.[ieszkały] w Chełmie. K[o]m[en]d[an]t. Obw.[odu] Lublin
M.[iasto], działa w terenie NSZ.
(Inform.[acja] „K” z Lubel.[szczyzny]).

Grzegorz
Brał udział w akcji z E-ksu na remizę rakowiecką.
(Archiwum GL).
Grzela Henryk
Zam.[ieszkały:] Trysny, gm.[ina] Wąsowo. Członek bojówki komunistycznej.
(Raport Okr.[ęgu] Małopolska Wschod.[nia]).

Grzelak Czesław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Bazyliańska 2.
Sabotaż.
Czyn 699
999
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Grzelak Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Chełmińska 16.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
Grzesik
Wywiadowca policji. Należy do partii komunistycznej i wykonuje różne drobniejsze zadania
na terenie Przemyśla. Pracuje dla pieniędzy i podlega bezpośrednio Chwalibodze.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Grzesiuk Bolesław
Lat 50, niewysoki, tęgi, siwy, akcent kresowy. Właściciel sklepu tekstylnego [ul.] Krucza 16.
Kierownik „K”.
(Koszary 5 II [19]44 [r.]).

Guba Tadeusz
Zam.[ieszkały] ul. Helska 32. Członek sekcji sabotażu PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Gubrynowicz Zdzisław
Asystent na Politechnice i jego żona Janina Gubrynowiczowa. Rozwijali intensywną
działalność komunistyczną na terenie Lwowa.
(Rap.[ort] „K” 8 I [19]43 [r.]).

Gubrynowiczowa Janina
Patrz sub Gubrynowicz Zdzisław.
(Rap.[ort] „K” 8 I [19]43 [r.]).
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Gucyński Stefan
Zam.[ieszkały] ul. Birżańska 2. Członek PPR K[omitetu] D[zielnicowego] 10 – Pelcowizna.
(Rap.[ort] Klasztor 1 IV [19]44 [r.]).

Gudz Włodzimierz
Zam.[ieszkały] ul. Toruńska 42 m. 1. Instruktor wyszko.[lenia] PPR.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

Gumienny Franciszek
Właściciel restauracji, jest komendantem bojówki komunistycznej w Złoczowie. W budynku,
który jest jego własnością, znajduje się spory zapas broni i amunicji. Pracuje ideowo.
(Rap.[ort] N 3 16 VI [19]43 [r.]).

Gumienny Franciszek
Właściciel restauracji w Złoczewie przy ul. Rydza-Śmigłego.
Rysopis: wysoki, silnie zbudowany, blondyn, oczy jasno niebieskie, wiek ok. 25 lat.
Jest on komendantem bojówki komunistycznej liczącej ponad 1500 ludzi.
W budynku, który jest jego własnością, znajduje się spory zapas broni i amunicji, który jest
przeznaczony dla nowych ochotników.
Pracuje ideowo i podlega bezpośrednio Gorkijowi.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

„Gustaw”
Członek Sztabu GL. Przeprowadza podział m.[iasta] W-wy na 10 dzielnic.
(Raport N 3 8 X [19]43 [r.]).

„Gustaw”
Zastępca „Konrada”. Plutonowy. Rysopis: średniego wzrostu, szczupły, twarz pociągła, zarost
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ciemny, wiek ok. 22 lat. Zastępca komendanta Batalionu Czwartaków.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Gutzwa Edward
[Zamieszkały:] Bobowa, czł.[onek] PPR, podejrzany, że konf[ident] G[esta]po.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Gutzwa Jan
[Zamieszkały:] Bobowa, czł.[onek] PPR, podejrzany, że konf[ident] G[esta]po.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Gwizdalski […]
Zam.[ieszkały] ul. 11 Listopada 24/26 m. 18. Sekretarz XIV Komisariatu. Członek PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).
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Haberek Kazimierz
Zam.[ieszkały] w W-wie [przy] ul. Motyckiej 19/14.
Jest członkiem jaczejki PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 21XII [19]43 [r.]).

Hagodziński Jakub
Z zawodu ślusarz. Członek PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.
(Rap.[ort] „K” 15 I [19]43 [r.]).

Halicka Józefa
Pochodzenia żydowskiego, konfidentka Gestapo przynależna do PPR.
(Rap.[ort] Komora 14 XI [19]43 [r.]).

„Halina”
Lat ok. 26–28, inteligentna, studentka, wzrost średni, oczy jasne, włosy ciemno-blond, rysy
grube, ubrana bywa w ciemne palto, beret ciemny w rodzaju kapelusza z woalką na tył głowy.
Brała udział w zebraniu Komitetu Redakcyjnego „Głosu Warszawy”.
(Rap.[ort] „K” 11 II [19]43 [r.]).
Zam.[ieszkała] w okolicy ul. Wareckiej na Nowym Świecie, instruktorka AL. W mieszkaniu
jej mieszczą się dwa punkty drukarskie AL i jeden powielaczowy oraz archiwum
administracji AL.
(Rap.[ort] Komora 14 III [19]44 [r.]).

Halpern Jakub
Zam.[ieszkały] w tartaku nr 1 w Borysławiu. Rysopis: wzrost średni, szczupły brunet, duże
czarne oczy, rysy wybitnie semickie, b.[ardzo] krzywe nogi, wiek ok. 40 lat. Żyd. Ma syna
(patrz sub Halpern Symcha). Obydwaj oni podlegają bezpośrednio Gorkijowi i są twórcami
bojówki kom.[unistycznej] na terenie Borysławia. Pracują za pieniądze.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).
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Halpern Symcha
Zam.[ieszkały] w tartaku nr 1 w Borysławiu syn Jakóba (patrz sub Halpern Jakób). Żyd.
Rysopis: wzrost średni, blondyn, szczupły, oczy niebieskie, nos wydatny, haczykowaty.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Hamerski Stefan
Absolwent gimnazjum. Zam.[ieszkały:] Radom, ul. Żeromskiego 49. Zdekonspirowany
działacz PPR.
(Rap.[ort] Koszary 15 III [19]44 [r.]).

Hammer Otto
Członek PPR na terenie warsztatów kolejowo-pancernych w Rembertowie.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).

Hania
Członek GL. Brał udział w akcji na KKC.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Hankiewicz Jan
Właściciel zakładu fryzjerskiego przy ul. P. Wysockiego. Miejsce odpraw i narad członków
PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Harasyn Stefania
Osobista sekretarka Feltzmana. Zam.[ieszkała] w Borysławiu. Rysopis: niska, szczupła
brunetka, mieszka przy ul. Drohobyckiej 87. Pracuje dla Gorkija za pieniądze, propaganduje
hasła komunistyczne i przy pomocy Feldmana zdobywa dla Gorkija materiały w Gestapo
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).
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Harasyn Stefania
Osobista sekretarka Feltzmana. Pracuje dla Gorkija za pieniądze, propaguje na terenie
Borysławia hasła komunistyczne i przy pomocy Feltzmana zdobywa dla Gorkija materiał
w Gestapo.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Grupa Konar
Harosz Bronisław
Zastępca komisarza powiatowego. Lubartów. Gaża 1600 zł.
5 X [19]43 [r.]
Karol

Fabryka Lilpop
Hartenberger Roman
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Ludwiki 8 m. 35.
2 III [19]43 [r.]
Rama
999

Hasiński Tadeusz
Zam.[ieszkały] ul. Ołycka 4. Członek PPR.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Heinze Oswald
Niemiec. Członek PPR na terenie fabryki „Pocisk” w Rembertowie.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).
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Hejkowicz Zofia
Zam.[ieszkała] Przyrynek 12/17, obecnie używa nazwiska po mężu Brodzikowska.
Zawodowa kierowniczka kolportażu bibuły komunistycznej w Warszawie.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Helcer
B.[yły] kupiec, Żyd, aktyw.[nie] [współpracuje] z Baldingerami.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Herning Karol
[Zamieszkały:] Miechów, podejrzany o robotę dla PPR.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Hiża
Asystent na wydziale filozoficznym – obecnie prowadzi wykłady czystej filozofii. Znany
ze swej marksistowskiej ideologii i wybitnie czerwonych przekonań. Jest on prawdopodobnie
członkiem K[rajowej] R[ady] N[arodowej].
(Rap.[ort] Komora 24 I [19]44 [r.]).

Hofberg
Żyd. Członek GL, bardzo często przyjeżdża z Otwocka w godz.[inach] rannych i odjeżdża
ok. godz. 16–17.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).

Hoffman Adam
Zam.[ieszkały:] Radom, ul. Pierackiego 26. Członek PPR.
(Rap.[ort] Koszary 15 III [19]44 [r.]).
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Hyniewiecki Zbigniew
Zam.[ieszkały] na ul. Chmielnej (nr domu nieznany). Kontaktuje się z Małowicką, wybiera
się do dywizji im. Kościuszki (prawdopodobnie AL), prowadzi agitację w tym kierunku.
(Rap.[ort] Komora 26 XI [19]43 [r.]).
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F[abry]ka „Ursus”, oddz.[iał] narzędziowni.
Idzikowski Stefan
Ur.[odzony] [w] 1906 [r.].
Zam.[ieszkały]
Frezer. Nr marki fabrycznej 4103.
Posądzony o przynależność do PPR.
11 X [19]43 [r.]
L-603
l-6

„Irena”
Inteligentna, młoda, wzrost średni, szczupła, twarz drobna, duże rogowe okulary, włosy
ciemno-blond, ubrana w ciemne palto i ciemną chusteczkę na głowie. Brała udział w zebraniu
Komitetu Redakcyjnego „Głosu Warszawy”.
(Rap.[ort] „K” 11 II [19]43 [r.]).

„Irena”
Rysopis: wzrost średni, twarz pociągła, śniada, zmizerowana, włosy ciemno-blond, lat ok. 45.
Jest prelegentką „K”.
(Raport N 3 05 XII [19]43 [r.]).

Irka
Brała udział w akcji na Wytwórnię Papierów Wartościowych.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Iwach Aniela
Zam.[ieszkała] w Przemyślu, ul. 3 Maja 77. Rysopis: wzrost średni, szczupła szatynka, oczy
szare, murzyński wyraz twarzy, wiek ok. 21 lat, jest kochanką Chwaliboga, a ponieważ ma
znajomości w Gestapo, wykonuje dla niego pośledniejsze prace.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).
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„Iwan”
Jest szefem PPR na terenie Rembertowa, b.[ardzo] się konspirujący.
(Rap.[ort] Kaktus 20 XI [19]43 [r.]).

Iwan
Żyd lub Gruzin. Rysopis: niski, krępy, rysy twarzy czyste, ciemny brunet, starannie golony,
twarz śniada, rysy twarzy semickie. Gdy mówi lub śmieje się widać wiele złotych zębów.
Oficer sowiecki w randze kapitana. Jest d[owód]cą bandy PPR w rejonie leśnictwa Chmiel.
(Inform.[acje] „K” z Lubelszcz.[yzny]).

Izraelowicz Nindla
[Zamieszkała:] Miechów-Janów. Komunistka. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło
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Jabłoński
Lat ok. 40, robotnik, zam.[ieszkały] ul. Czynszowa 6/48. Jest członkiem PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 20 XI [19]44 [r.]).

Jachura Jan
Ur.[odzony] 15 V 1808 [r.], syn Jana i Stanisławy z d.[omu] Cajgler, w Woli Mszczeńskiej.
Zam.[ieszkały] ul. Strzelecka 31 m. 31
Wyznanie rzymsko-kat.[olickie]. Robotnik. Żona Jadwiga Józefa z d.[omu] Kononowicz,
ur.[odzona] 24 IV 1906 [r.], córka Wacława i Marianny Wachowskiej. Jachura jest
kierownikiem jednej z grup politycznych podległych Brańskiemu (Braskiemu). Pracuje jako
urzędnik u Schidta. Jest w dobrych warunkach materialnych. W domu ma opinię porządnego
człowieka. Jachura prowadzi zebrania grupy i chodzi na zebrania kierowników grup.
1 IX [19]43 [r.]
l-6

Jagiełło
Poch.[odzi] ze wsi Siewek. Czynny członek PPR.
(Radom 2 X [19]43 [r.]).

Jagodziński
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Warneńczyka 5/15, Wola.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Jagodziński Zygmunt
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Tylżycka 3.
Dozorca przy kaplicy katolickiej.
8 X [19]43 [r.]
Rama
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Jagodziński
Członek PPR, aresztowany, znajduje się na liście skazanych na śmierć.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Jagodziński
Członek PPR. Został zabrany z domu w nocy z 7-go na 8-go bm.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Grupa Konar
Jakuboski Władysław
[Zamieszkały:] Zabiele.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Jakubowski Władysław
Członek PPR na terenie Brzeźnicy Bychawskiej. Chodzi o rabunki.
(Bliższe informacje w rap.[orcie] Okręgu Lubel.[skiego] z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Dr Jampolski Karol
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] w Radości.
Zaaresztowany dn. 3-go z listy, z domu, jako podejrzany o komunizm.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6

Jan
Brał udział w akcji na Wytwórnię Papierów Wartościowych.
(Archiwum Szt.[abu] GL).
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Janeczko Karol
Zam.[ieszkały] w m.[iejscowości] Wydrza, gm.[ina] Grębów. Kawaler. Przed wojną działacz
„Wici”. Kieruje robotą komunistyczną na terenie gm.[iny] Grębów.
(Raport Okręgu COP).

„Janek”
Były komendant GL. Członek PPR, pracuje na Powiślu.
(Rap.[ort] Nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Janek
Brał udział w akcji na Wytwórnię Papierów Wartościowych.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Janek
Członek GL Brał udział w akcji na KKG.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

„Janek”
Drużynowy II-ej kompanii Batalionu Czwartaków. Młody, inteligentny, energiczny, pełen
zapału, oddany, zdawać by się mogło, idei.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Janicki Bogdan
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Suzina 3.
Członek PPR, aresztowany w nocy z 14-go na 15-go.
(Rap.[ort] Komora 24 I [19]44 [r.]).
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„Janina”
Patrz sub Piechcinówna Helena.
(Rap.[ort] Komora 14 II [19]44 [r.]).

Jankowski Jan
Ur.[odzony] 27 III 1910 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Obozowa 80/27.
Robotnik.
Ważniejszy z przywódców.
20 […] [19]43 [r.]
Rama

Jankowski Mieczysław
Ur.[odzony] 29 IX 1898 [r.]. Syn Aleksandra i Marii.
Zameldowany: [ul.] Wspólna 62 m. 4, poprzednio: [ul.] Sienna 41 m. 25.
Wyznanie rzym[sko]-kat.[olickie]. Urzędnik. Przybył z Brześcia nad Bugiem. Członek
sekr.[etariatu] K.[omitetu] W.[ykonawczego] K.[omunistycznego] Z.[wiązku] M.[łodzieży]
P.[olskiej], obecnie członek sekretariatu PPR, pracuje w reakcji jako kolporter.
1 IX [19]43 [r.]
l-6

Jankowski Mieczysław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Wspólna 62 m. 4.
B.[yły] członek sekr.[etariatu] K.[omitetu] W.[ykonawczego] K.[omunistycznego] Z.[wiązku]
M.[łodzieży] P.[olskiej], obecnie członek sekr.[etariatu] PPR, pracuje w redakcji jako
kolporter.
7 III [19]43 [r.]
Jacek
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„Janusz” (Andresiak)
Rysopis: wzrost wysoki, postać barczysta, zarost siwawy, wiek ok. 45 lat. Odznacza się
brakiem części wskazującego i dużego u lewej ręki. Jest łącznikiem K[omitetu]
D[zielnicowego] z „K”.
(Raport N 2 5 XII [19]43 [r.]).

„Janusz”
Patrz sub Zawadzki.
(Rap.[ort] Komora 4 I [19]44 [r.]).

„Jar”
Członek Koła Samokształceniowego „Zorza”.
(Rap.[ort] Kaktus 30 I [19]44 [r.]).

lombard-L.dz. 1626
Jaron Marian
Ur.[odzony] 1 X 1911 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Klaudyny 42 m. 4.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w Warszawie [przy] ul. Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999
Jastrząb
Wykładowca Oddziału Szkolnego GL im. Jarosława Dąbrowskiego.
(Rozkaz Nr 3/43 29 VII [19]43 [r.]).

„Jastrząb”
Oficer Gwardii Ludowej. Stoi na czele oddziału im. J. Dąbrowskiego.
(Rap.[ort] SiP 9 VI [19]43 [r.]).
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Grupa Konar
Jaszczyk Antoni
[Zamieszkały:] Tyśmiennica.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Jaśkiewicz Witold
Były student – i brat jego czynni komuniści na terenie Radomia.
(Radom 2 X [19]43 [r.]).

Jedrzejewski Wacław
Ur.[odzony] 30 V 1902 [r.]. Syn Antoniego i Zofii.
Zam.[ieszkały] ul. Jana Kazimierza 1 m. 12.
Rysopis: wzrost ok. 170 cm, twarz okrągła, czerwona, włosy zawsze gładko przyczesane,
ciemny blondyn. Był komendantem bojówki, ale został usunięty za pijaństwo. Obecnie jest
tylko bojówkarzem.
110
l-6

Jegorow Wiktor
Krawiec damski, zam.[ieszkały] przy ul. Wierzbowej 11, tel. 281-92. Członek PPR, zajmuje
się na większą skalę działalnością M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy]
R[ewolucjonistom]. Współdziała z nim Karabielnikow i jego siostra Wiera Czerwińska.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Obwód Skowronek
Jerzewski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] parcel Teresin, gm.[ina] Szymanów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)
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„Jerzy”
Wywiadowca na terenie Tramwajów Miejskich.
(Rap.[ort] Komora 14 XI [19]43 [r.]).

„Jerzyk”
Rysopis: średniego wzrostu, blondyn, twarz pociągła, oczy szare. Jest komendantem „K”
dzielnicy Powiśle.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).

Jerzynowa Kazimiera
Zam.[ieszkała] przy ul. Bychawskiej, właścicielka sklepu mleczarskiego (Lublin). U niej
mieści się komórka propagandowa „Miecza i Pługa”. U niej odbywają się zebrania i sprzedaje
ona znaczki propagandowe.
(Inform.[acja] „K” z Lubelszcz.[yzny]).

Jędrzejewski Tadeusz Antoni
Syn Aleksandra i Julii z domu Klimer, ur.[odzony] 2 IV 1917 [r.] w Skierniewicach.
Wyzn.[anie] rzyms.[ko]-kat.[olickie], żonaty. Od 13 XII [19]40 [r.] mieszka w W-wie,
ul. Szwedzka 35/21.
Członek PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).

Joczys Janina Aleksandra
Ur.[odzona] 20 IX 1925 [r.]. Córka Aleksandra i Aleksandry.
Zam.[ieszkała] ul. Płońska 8 m. 26.
Uczennica, nie stwierdzono czy należy do PPR, jest jednak skrajnie lewicowych przekonań.
5 X [19]43 [r.].
l-418
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„Jola”
Patrz sub Piechcinówna Helena.
(Rap.[ort] Komora 14 II [19]44 [r.]).

„Jolanta”
Patrz sub Piechcinówna Helena.
(Rap.[ort] Komora 14 II [19]44 [r.]).

„Józek”
Pseud.[onim]. [Zamieszkały:] Gorlice, czł.[onek] Kom.[itetu] Ok[ręgowego] PPR.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Grupa Konar
Jóźwik (młodszy)
[Zamieszkały:] Zabiele.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Grupa Konar
Jóźwiak
Komisarz okręgu.
5 X [19]43 [r.]
Karol

„Józef”
Komisarz polityczny grupy operacyjnej im. T. Kościuszki.
(Rap.[ort] SiP 9 VI [19]43 [r.]).
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Jóźwik
Członek bandy grasującej na terenie wsi Zabiele. Chodzi na rabunek.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Juchniewicz Zygmunt
Znany komunista. Zaaresztowany 31 X [19]43 [r.] i wywieziony do W-wy na aleję Szucha.
Sierżant policji polskiej. Prawdopodobnie sypie swoich towarzyszy.
6 XI [19]43 [r.]
l-451
l-6

„Julek”
Jeden z głównych politruków „K”.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).

Grupa Konar
Jurak Józef
[Zamieszkały:] Leszkowiec.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Jurczak
Z zawodu szlifierz. Członek PPR na terenie fabryki ul. Duchnicka.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

Justyn
Członek GL. Brał udział w akcji na KKC.
(Archiwum Szt.[abu] GL).
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K
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Km
4112 gr. 37/L
Kac Herman
[Zamieszkały] Al. Jerozolimskie 29.
[Zamieszkały] ul. Widok 1.
Ur.[odzony] w 1909 r., syn Joska i Saszy, wyzn.[ania] mojż.[eszowego], nar.[odowość]
żydowska. Komunista, ps.[eudonim] „Henryk”. Początkowo był łącznikiem z C[entralnym]
W[ydziałem] Z[awodowym] K[omunistycznej] P[artii] P[olski], a następnie przeszedł
do Centralnej Redakcji K[omunistycznej] P[artii] P[olski] (Nowy Przegląd). Ostatecznie
przeszedł jako członek Lewicy Związkowej. Kontaktował się z Pilarską Zofią
(vk [vide kartoteka]), Liwa Icchock (vk [vide kartoteka]), Jędrzejewski Henryk
(vk [vide kartoteka]) oraz Okręt Nachemiasz – sekr.[etarz] Lewicy Związkowej. Wyrokiem
Sądu Okr.[ęgowego] w W-wie został skazany z art. 97 par. 1 KK w zw. z art. 93 par. 2 KK
na 2 lata więzienia.

Km
4210 […]
Kac Rywa
[Zamieszkała] [ul.] Muranowska 31 m. 10.
Ur.[odzona] 6 XI 1905 r., córka Bera i Brandli, wyzn.[ania] mojż.[eszowego], nar.[odowość]
żydowska. Karana za komunizm przez S[ąd] O[kręgowy] Rawicz, wyrokiem z dn. 8–14 VI
[19]32 r. – na 4 lata więzienia. Jako członek Komitetu Warszawskiego miała prowadzić
robotę wywrotową wśród kobiet i w czasie do 26 V 1935 r. w W-wie, Łodzi i Radomiu,
należąc do K[omunistycznej] P[artii] P[olski] utrzymywała kontakty partyjne z Pacanowską,
Ruchlą, Ostrowidz, Lewińskim, Wassesztrumem, Jegorem, Pazińskim, Karenkowskim,
Silberem i Krasoniem.

Kacper
Brał udział w akcji na Wytwórnię Papierów Wartościowych.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Kacper
[Zamieszkały:] Kraków, [ul.] Mazowiecka 64.
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Ww. adres to komórka komunistyczna, której agitatorem jest „Kacper”. Zadaniem jego jest
organizowanie bojówek.

Kasprzak
Kacprzak
[Zamieszkały:] Sochaczew.
Były radny miejski.
Należy do kierownictwa PPR w Sochaczewie.
Monopol Nachrichtendienst

Obwód Skowronek
Kacprzak
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek.
B.[yły] radny miejski.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Kaczmarczyk Julian
[Zamieszkały:] Bieliny, pow.[iat] Janów Lubelski.
Ppor. rezerwy. Akademik.
Urządza wiece po okolicznych wsiach. Odbywają się one w porozumieniu z komunistami,
wzgl.[ędnie] ludowcami. Na wiecach tych Kaczmarczyk występuje jako kpt. rezerwy,
nawołuje do wyrżnięcia księży i panów, do podziału majątku między ludność. Powołuje się
na Ba[tali]ony Chłopskie, które w każdej chwili wystąpią na jego rozkazy, wymienia
nazwiska przywódców PZK, którzy wydali na niego wyrok śmierci, występuje w opozycji
do wszystkich organizacji. Ludność obawia się represji na skutek wystąpień niebezpiecznego
demagoga.
19 VII [19]43 [r.]
Dawid Graaly
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Obwód Skowronek
Kaczmarek Henryk
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Kistki, gm.[ina] Chodaków.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

4011 ls. 37/H.7
Kaczmarek Henryk
[Zamieszkały] Włochy, [ul.] Bratnia 17.
Pracownik Tramwajów Miejskich, nr służb.[owy] 5022, podejrzany o komunizm.

Kaczmarek Józef
[Zamieszkały:] Częstochowa, Rynek Narutowicza 37. Członek PPR.
Monopol Nachrichtendienst

Kaczmarek Józef
Ur[odzony] 15 VI [19]21 [r.].
[Zamieszkały:] Czerniewice.
Prokur[atura] Łódź 4 V Rs 22/42.
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Km
4024 w. 37/W.I
Kaczor Witold
[Zamieszkały] ul. Nowolipki 76.
Komunista, znany przed wojną ze swej działalności.
+ON
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Km
4130 pź. 37/W.I
Kaczorowski
[Zamieszkały:] Annopol.
Komunista, utrzymuje kontakt z Winosławskim, Suchodolskim, Bartosiewiczem i „Dunią”.

Kaczorowski vel Kaczanowski
2 IV [19]42[r.], źr.[ódło:] „Zdun”. Jest adiunktem Jamiołkowskiego, dowódcy oddziałów
żyd.[owsko-]komunist.[ycznych] bojówek na getto warsz.[awskie]. Mieszka w getcie.

Kadej
Mieszka na linii otwockiej.
Pracownik narzędziowni „Ursusa”.
Frezer.
Lat ok. 48, niski, krępy o ciemnym zaroście z twarzą kwadratową i wejrzeniem zbrodniarza.
Pozbawiony pruderii, niepobłażający sobie, chodzi w drewniakach, leniwy, ironiczny.
Przypuszczalnie wchodzi w skład komitetu wydziałowego PPR.
17 VI [19]43 [r.]
I-603
I-6

F[abry]ka „Ursus”, oddz.[iał] narzędziowni.
Kadej Polikarp
Ur.[odzony] w 1903 [r.].
Zam.[ieszkały]
Frezer. Nr marki fabr.[ycznej] 4042.
Posądzony o przynależność do PPR.
11 X [19]43 [r.]
l-603
l-6
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Kadej Polikarp
[Zamieszkały:] Rembertów, ul. Poznańska 29.
Z zawodu frezer – pracownik „Ursusa”.
Ur[odzony] 6 IV [19]05 [r.] w Siedlcach. Im[iona] rodziców: Jan i Franciszka. Żona
Kazimiera z Korupów. Dzieci: Janina ur[odzona] 1 X [19]30 [r.] i Witold ur[odzony]
13 XI [19]32 [r.].
Ukończył 7 oddz.[iałów] szkoły powsz.[echnej] i 3 kursy szkoły zawodowej miejskiej.
Kwadratowe, grube rysy twarzy. Charakter upodobniony do rysów: prosty, zacofany, prawie
że odpychający. Niewiele wie, lecz uparcie broni swego stanowiska.
l-603

Kaim
Karbowy majątku Strzałków. Członek PPR na terenie Radomia.
(Koszary 15 III [19]44 [r.]).

Kaim Marian
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Olesińska 13.
Tramwajarz.
Monopol Nachrichtendienst

L-IX
Kajman Benedykt
Ur[odzony] (lat 19).
Syn Jakuba i Ruchli.
Wyzn.[ania] mojż.[eszowego], nar.[odowość] żydowska.
Stan cywilny
Zawód
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Zamenhofa 16 m. 4, [ul.] Smocza 25, [ul.] Gęsia 57.
13 X [19]24 [r.] został zatrzymany przez policję, która znalazła przy nim:
1/ szablon z papieru z napisem: „Precz z imperialistyczną wojną, przeciwko ZSRR” „Rodziny
poborowców do walki przeciw eksmisji i o 100 zł zapomogi”
/-/ Antywojenny Zarząd Młodzieży
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2/ bloczek MOPR-u [Międzynarodowej Organizacji Pomocy Rewolucjonistom]
Wyrokiem S.O. w W-wie z dn. 26 IV [19]35 [r.] w sprawie VIII.I.K. 47/35 skazany z art. 97
par. 1 w związku z art. 93 par. 2 KK na 2 lata więzienia. (Sąd Apelacyjny w W-wie wyrok
zatwierdził).
Pr.W. 4284/35
ON

Kakolecki Wacław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Leszno 117.
Czynny działacz org.[anizacji] komunistycznej.

Kaleczyński Tadeusz
Zam.[ieszkały] w kamienicy narożnej (róg ul. Zielonej i Królewskiej), na I p., drzwi w prawo.
Narodowość polska, zawód inż.[ynier] maszynowy. Rysopis: wysoki, silny, zbudowany, wiek
ok. 35 lat, włosy ciemne, lekko falowane, oczy czarne, jest znanym bokserem w kołach
sportowych lwowskich. Przed wojną 1 września 1939 [r.] pracował w Wytw.[órni] Polskich
Zakładów Lotniczych w Warszawie. Na początku grudnia zostaje aresztowany przez NKWD
i osadzony w Brygidkach. Za cenę współpracy z NKWD zostaje zwolniony z więzienia
i otrzymuje stanowisko w fabryce karoserii samochodowych w Kurnikach (koło Płoskorowa).
Po przeforsowaniu przez Niemców Zbrucza powraca do Lwowa. Tam kontaktuje się
z powrotem z NKWD i współpracuje z nimi nadal. Podaje się za reichsdeutscha, stara się
o jak najszersze znajomości z oficerami Gestapo (między innymi z SS Obergruppenführerem
Römkem).
(Bliższe inform.[acje] w […]).

Kalinowski Stanisław „Brwicz”
K[omitet] D[zielnicowy] PPR Powązki.
Monopol Nachrichtendienst
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Kalinowski Stanisław „Erlicz”
Członek K[omitetu] D[zielnicowego] PPR Powązki.
Monopol Nr 21
43/9 ew

Kalinowski Stanisław
[Zamieszkały] ul. Okopowa.
Tokarz, czł.[onek] PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.

Kalinowski Stefan
[Zamieszkały:] W-wa Piekiełko.
Zastępca Pejasa – K[omitet] D[zielnicowy] PPR Bródno.
Knajpa
43/9 ew

Kalis Konrad
Ur[odzony] 21 XI [19]08 [r.] w Langenmoor.
Sąd gr[odzki] Kempno.
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kalle
Komunista ideowy spod znaku Trockiego i Klary Zetkin. O komunizmie sowieckim wyraża
się, że jest zaprzeczeniem ideału socjalistycznego i nosi charakter narodowego komunizmu
i wobec tego musi paść jak narodowy socjalizm. Szymczak wyraził się o nim, że „jest to gość,
który cały siedzi w robocie komuny”. Pracownik Ursusa. (I-603, I-6 - 24.11.42)

Kalle Władysław
[Zamieszkały:] Ursus.
Kierownik jednego z niezależnych od siebie, dublujących się komitetów na terenie Ursusa.
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Kalinka Mirosław Józef, płk
[Zamieszkały:] Rembertów, Al. Zwycięstwa 21.
Były szef K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza], obecnie pracuje w K[omitecie]
W[wykonawczym] sowieckim stojąc na jego czele. Współpracują z nim mjr. Mizgalewicz,
kpt. Boszko oraz mjr. Rangutt i Ziemski (vk [vide kartoteka]). Kalinka mimo że był czynnym
oficerem WP nie został wywieziony, a nawet dostał na terenie Rembertowa koncesję
na otwarcie sklepu, a w W-wie na ul. Pierackiego buduje bar rybny z dużym nakładem
pieniędzy.
4120 mr./L.IX komunikuje, że Kalinka ur.[odzony] 24 II 1893 r. w Przemyślu, syn Edmunda
i Petroneli z d.[omu] Matyjdur.

Kalinowski „Erwicz”
Zam.[ieszkały] ul. Okopowa.
Jest członkiem PPR, brał udział w zebraniu na Powązkach przy ul. Libawskiej w dn. 6 XI
[19]42 [r.].
(Rap.[ort] „K” 11 XII [19]42 [r.]).

Kalinowski Marian
Ur[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Modlińska 27.
Sekcja sabotażowa.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Kalinowski Stanisław
Zam.[ieszkały] ul. Okopowa. Z zawodu tokarz. Członek PPR na terenie Fabryki
Sprawdzianów.
(Rap.[ort] „K” 15 I [19]43 [r.]).
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Kalinowski Stefan
Ur[odzony]
Zam.[ieszkały:] Piekiełko, właściciel zakładu rowerowego. Zastępca kom.[endanta] rejonu.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999

Kalinowski Stefan
Zam.[ieszkały:] Piekiełko. Daw.[ny] właściciel zakładu rowerowego. Jest zastępcą Pajasa.
Posiada na swym terenie główny skład żywnościowy dla PPR.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

Kalinowski Stefan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Modlińska 27.
Sekcja sabotażowa.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999

Kalinowski Wiktor
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Modlińska 27.
Sekcja sabotażowa.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999

Kalisz
Pomocnik dozorcy domu przy ul. Mickiewicza 18, znany agitator komunistyczny.
Między znajomymi kolportuje prasę komunistyczną.
(Rap.[ort] Komora 26 XI [19]43 [r.]).
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Obwód Skowronek
Kalocinski vel Kalota
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] koło stacji Sochaczew.
Szmuglerz mięsem.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Kałszenko
Jest d[owód]cą otriady „Szczersa”, posiadał nr 10, a obecnie 86.
(Rap.[ort] „K” 4 XII [19]43 [r.]).

Km
416 mr. /37
Kałuska
B.[yły] pracownik Tramwajów, wchodzi w skład redakcji „Młot i Sierp”. W Tramwajach był
szoferem, skąd za kradzież został wydalony.
+ON

Kałuski Władysław
Strażak oddziału Straży Ogniowej na Grochowie. Właściciel domu w Ostrowiu pod
Otwockiem. Członek PPR.

Kałuski Władysław
[Zamieszkały:] W-wa.
Strażak Oddz.[iału] Straży Ogniowej na Grochowie.
Posiada dom w Ostrowie pod Otwockiem.
Wybitny członek PPR.
Był na zebraniu grupy terrorystycznej u Paciorka Stanisława przy ul. Wybrańskiej 8,
dn. 18 IV [19]43 r.
Mjr Karcz
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L.IX
KM.
Kałużny Dawid
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]

Narod.[owość]

Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres: W-wa, [ul.] Nowolipie 15 m. 44
Członek Techniki Warsz.[awskiej] przy K[omitecie] W[ykonawczym] K[omunistycznego]
Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej]. Wraz z Wajtmanem Boruchen i Zimmerem Gedalą
organizowali „święto” „3L” [święto 3 lipca] w W-wie w styczniu 1933 r. (vide karta
Zimmer). Kałużny zbiegł i poszukiwany jest listami gończymi.
OSP

Kamerman Lejba
[Zamieszkały] [ul.] Nalewki 34.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”.
S.[yn] Jakóba i Lei, ur.[odzony] 16 II [1]908 [r.], członek KPP. Obecnie niemeldowany.
Przed wojną skazany za komunę na 6 lat więzienia.
+3M
+ON

Km
4117 st. 37/22
Kamin Samuel
[Zamieszkały:] Tarnów.
Utrzymuje łączność z Sowietami 2 razy tygodniowo.
+ON

Kaminski Jakób
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
188

Pastuch przy kaplicy katolickiej, wciągnięty do roboty komunistycznej przez Jagodzińskiego.
X [19]43 [r.].
Rama

Grupa Konar
Kaminski Józef
Ur.[odzony] [w] 1920 [r.].
Zam.[ieszkały:] Leszkowice.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Kaminski N.
[Zamieszkały:] Wierzbnica, akt.[ualnie] w miejscowym komitecie kompartii (Zagała).
15 III [19]43 [r.]
Godło

Grupa Konar
Kaminski Stanisław
Ur.[odzony] [w latach] 1920–[19]24.
[Zamieszkały:] Leszkowice.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Km
Kamiński
[Zamieszkały:] wieś Torfy.
Komunista, utrzymuje kontakt z Olechowiczem (vk [vide kartoteka]).
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Kamiński Antoni
Członek R[obotniczej] P[artii] P[olskich] S[ocjalistów]. Zajmuje sie sprawami technicznymi
drukarni. Zam.[ieszkały] ul. Szwedzka (nr. brak), z zawodu zecer, pracuje
w Landwirtschatliche Zentralstelle Distriktstelle Warschau.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Km
408 ls. 37/1-6
Kamiński Edmund
[Zamieszkały] ul. Przemysłowa 21 m. 44.
Komunista.
+ON

Km
407 gr. 37/R.13
Kamiński Hipolit
Pracownik Mirkowskiej Fabryki Papieru, sympatyk komunistów.
+ON

Kamiński Jerzy
Zam.[ieszkały:] Mokotów, czł.[onek] komórki. Na Mokotowie b.[ardzo] wiele osób tego
nazwiska np.:
a/ s.[yn] Adama i Katarzyny, ur.[odzony] [w] 1902 [r.], rob.[otnik] murar.[ski], żonaty,
zam.[ieszkały] [ul.] Wielicka 35/21.
b/ s.[yn] Andrzeja i Walentyny, ur.[odzony] [w] 1904 [r.], malarz pok.[ojowy], żonaty,
zam.[ieszkały] [ul.] Belwederska 27/2.
c/ s.[yn] Jacentego i Anieli, ur.[odzony] [w] 1917 [r.], robotnik, wymeld.[owany]
19 II 1940 [r.] z ul. Boryszewskiej 13/15, nie wiadomo dokąd.
d/ s.[yn] Józefa i Marianny, zam.[ieszkały] od 1 IV 1940 [r.] przy [ul.] Podchorążych 95/2.
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Kamler Kazimierz
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Kaliska 9/5.
Podejrzany o współpracę z komunistami.

Kanabus Zenon
Dr med.[ycyny], chirurg.
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Krasińskiego 18.
Niski, szczupły, żywy w ruchach, mówi dużo i szybko. Inteligentny, przekonania skrajnie
lewicowe, duża odwaga cywilna. Występował podczas zajść antysemickich
na U[niwersytecie] J[ózefa] P[iłsudskiego] przeciwko bojkotowi oraz na zebraniach
medyków.
Żona Budzielewicz Irena, siostrzenica dr. Landy, ur.[odzona] 9 XI 1911 [r.] w Kijowie.
Imiona rodziców: Helena i Włodzimierz. Niska, dość tęga, inteligentna, złośliwa, ma duży
wpływ na męża, zapatrywania socjalistyczne. Matka Kanabusa mieszka w Laskach p[od]
W-wą, gdzie ma małą nieruchomość.
W [latach] 1936/[19]37 służył w [Szkole] Podch[orążych] San[itarnych] rezerwy, gdzie
przyjaźnił się z Żydami, poza tym opinię miał niezłą. W r[oku] 1937 otrzymał dyplom
lekarza. Po ukończeniu stażu pracował w szpitalu dziecięcym w W-wie [przy] ul. Kopernika,
gdzie pracuje obecnie jako chirurg, poza tym pracuje w poradni dziecięcej na Żoliborzu
(poradnia R[obotniczego] T[owarzystwa] P[rzyjaciół] D[zieci]), ul. Słowackiego 1-b.
Prowadzi jakąś robotę polit[yczną] skrajnie lewicową. Przypuszczalnie ma kontakt
z „Barykadą Wolności” lub PPR. Posiada stale świeże numery „Barykady Wolności” oraz
„Trybuny Wolności”. Posiada aktualne wiadomości o desantach bolszewickich na terenie GG.
Jest możliwe, że gra rolę pomostu między „Barykadą Wolności” a PPR. Przed wojną
utrzymywał blisko kontakt z ministrem Świętosławskim. Znajomość datuje się aż z Moskwy.
I-6

Km
4131 gr. 37/L.IX
Kanferow Juliusz
[Zamieszkały:] Kraków, [ul.] Kopernika 10 m. 7.
Stał na czele grupy trockistów, która wykazywała ożywioną działalność. K. wykluczono
z organizacji komunistów-stalinowców. Kanferow, ur.[odzony] [w] 1911 [r.], syn Moszka
i Gizeli, wyzn.[ania] mojż.[eszowego], nar.[odowość] żydowska (vk [vide kartoteka] Jackiel
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Herman). Wyrokiem S.O. w W-wie z dnia 8 V [19]35 r. w sprawie Nr.VIII.1.K.79/35 został
skazany z art. 97 w zw. z 93 par. 2 KK na 4 l.[ata] więzienia.

Kania Jerzy
Patrz „Antoni”.

Kantiw
[Zamieszkały:] W-wa, Pl. Żelaznej Bramy 3/11.
Zdeklarowany komunista. Przed wojną był członkiem klubu „Legja”, sekcja tenisowa.
Sprowadzał filmy sowieckie. Ostatnio (wiosna [19]43 [r.]) był w Białymstoku skąd powrócił
do W-wy z zaświadczeniem NKWD, że jest lojalnym i prawomyślnym komunistą. Jego
kochanka Michalska pracowała w firmie I. K. Poznański na [ul.] Marszałkowskiej przy
[ul.] Złotej. Mieszka na [ul.] Chmielnej 122 lub 124. Kantiw był przyjacielem
kpt. Z., zdeklarowanego komunisty.
W W-wie jest przypuszczalnie z polecenia władz sowieckich i spełnia jakąś tajemniczą misję.
+ON
M3 km

L.IX
Kańczucki Edward Eugeniusz
Ur.[odzony] [w] 1894 [r.].
Syn Józefa i Marii Piotrowicz.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie – prac[ownik] Tramw.[ajów] M.[iejskich].
Stan cyw.[ilny] żonaty.
Adres: W-wa, [ul.] Ząbkowska 7 m. 31.
X/41.Ewd.
Kierownik roboty bojowej I Dzielnicy „Praga”. Zastępcami jego są: Filcman Abram
i Zielenkiewicz Stanisław.
„ z listy XII 1940 [r.]” (vide CWW.)
ON
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Kańczucki Eugeniusz
[Zamieszkały] od 28 XI 1940 [r.] [ul.] Ząbkowska 7 m. 31.
Ur.[odzony] [w] 1894 [r.], s.[yn] Józefa i Marii z d.[omu] Piotrowicz. Przedtem zamieszkiwał
przy ul. Kawęczyńskiej 34. Konduktor Tramwajów Miejskich, kierownik roboty bojowej
komun.[istycznej] I-szej dzielnicy (Praga).

Kańczucki Eugeniusz
Pracownik dyr.[ekcji] Tramw.[ajów] Miejsk.[ich] w W-wie St[ara] Praga.
Sympatyk komunizmu.
Aresztowany.

Karabielnikow Władysław
Ogrodnik, zam.[ieszkały] ul. Grójecka. Członek PPR, współdziała z Jegorowem.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Km
402 p./29
Kapitulska
Pracowała w PCK w kasynie oficerskim. Obecnie pracuje w G[estap]o.
4019 p./13 komunikuje, że K. podejrzana jest o komunizm.
+ON

Karaszewski Władysław
[Zamieszkały] [ul.] Myszkowska 31 m.7
Zajmuje się wraz z żoną i sąsiadką z najbliższego lokalu kolportażem wydawnictw PPR.
W jego domu jest punkt kolportersko-rozdzielczy prasy i wydawnictw PPR.
(5 XII [19]42 [r.] – Knajpa).

„Karbon”
Zob. Sito Franciszek.
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Km
408 srp./l-6
Karczewski Bolesław
Włodzimierz Wołyński
Por. W.P. z 27 p.[ułku] a.[rtylerii] l.[ekkiej], pracuje w GPU.
+ON

Karczmarczyk Stefan
[Zamieszkały:] Staszów, Sieragi.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Kardasiewicz Antoni
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Wysockiego 20.
Kapral 13 kom.[panii] p[ułku] p[iechoty].
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Km
4123 srp./3 Ju-M.
Karlson Jerzy
Student chemii Politechniki Warszawskiej, współpracuje z komunistami.
415 wrz./3 Ju-M. należał do górnej warstwy „Spartakusa” przed jego rozbiciem. Obecnie
w centrali partii komunistycznej.

Karlson Jerzy
14 IX [19]41 [r.]. Źr.[ódło:]„Just” rozpr. go „rom” student chemii Politech.[niki]
Warsz.[awskiej]. Należał do górnej warstwy „Spart.[akusa]” przed ostatnim jego rozbiciem.
Obecnie bierze udział w pracach Centrali „K”.

194

Karmat Józef
[Zamieszkały] [ul.] Czarodziejska 63.
Czł.[onek] sztabu Komendy Okręgu Krakowa.

Karpinski Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Malinowa 2/1, Gocławek.
Stwierdzony komunista.
Monopol Nachrichtendienst

Karol
[Zamieszkały:] Pantałowice k[oło] Przemyśla.
Znany komunista.
Atl
43/9 ew

„Karol”
Zob. Michalik Paweł.

Karpinowicz Dawid
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Mojżesza i Chaji, ur.[odzony] 29 IX
1911 [r.], członek KPP. W W-wie nie[za]meldowany. Przed wojną skazany za komunę
na 6 lat więzienia.
+3M
+ON

Karpinski Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Błońska 3 m. 22.
Aktywista kom[unistyczny] z terenu Powązki.
Utrzymuje kontakty z organizacją na Pradze.
Kopyciarz zatrudniony w fabryce przy ul. Targowej 44.
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Km
40 cz./8
Karpiński Leszek
Komunista, dawny działacz N.[arodowego] Z.[wiązku] R.[obotniczego].

Karpiuk Jan
[Zamieszkały:] Strzyżów n[ad] Bugiem, ob.[wód] Czerników, pow.[iat] Włodzimierz.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło] „Grom”. Przed wojną aresztowany za komunę w 1939 [r.].
Politruk i kierownik miejskiego komit.[etu] komunist.[ycznego] w W-wie. Pomagał wojskom
bolszewickim w walce przeciwko Polakom.

Km
4017 srp./18-A.79
Karpowski Czesław
[Zamieszkały:] Łuków.
Oficer rezerwy, pracownik spółdzielni „Społem”. Przekonania komunistyczne.
+ON

Km
401 lp. 37/R.123
Karsznicki Zdzisław „Awa”
[Zamieszkały] Włochy, ul. Chrobrego 6 m. 20 lub 20 m. 2.
Organizuje wywiad bolszewicki. Miał bliskie kontakty z Aleksandrem Beniszem
(vk [vide kartoteka]). Jeździ do Białegostoku i spotyka się tam z b.[yłym] kapr.[alem] WP,
obecnie u bolszewików majorem. Łącznikiem jest szewc, Żyd, zam.[ieszkały] w W-wie,
ul. Bonifraterska 3/5 m. 48. Hasło „Proszę mi przybić zelówki”, odzew: „Zaraz je oderwę”.
Benisz twierdzi, że „Awa” pracuje w organizacji „Jurata” we Włochach oraz że wsypa
w org.[anizacji] „Pobudka” (aresztowanie w marcu Kumińskiego Tad.), była spowodowana
przez Karsznickiego.
+ON
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Karsznicki Zdzisław Wacław
[Zamieszkały] Włochy, [ul.] Chrobrego 6 m. 20.
Kelner.
10 III [19]40 [r.], źr.[ódło] „N.N”. Pomaga w organizowaniu wyw.[iadu] sow.[ieckiego]
Beniszowi Aleksandrowi i jest łącznikiem, N.N., Żyd, szewc.

Kasiarz Zbigniew Stefan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Obozowa 83/33.
Łącznik o[brony] p[rzeciw]l[otniczej] przy komendzie Obwodu „Północ” PPR – ul. Ciepła
13. Ur[odzony] 22 VI [19]23 [r.], narodowość polska.
Przekonania ma wybitnie komunistyczne, z czym się nie kryje. Dn[ia] 6 VII [19]43 [r.],
po otrzymaniu wiadomości o śmierci gen. Sikorskiego, wyraził się wobec całego personelu
Komendy Obwodu PP[R] „Północ”, że Polska większą stratę poniosła w osobie zastrzelonego
Junoszy Stępowskiego niż w osobie gen. Sikorskiego, który był niczym więcej, jak tylko
wichrzycielem porządku światowego, mając na myśli ostatnie nieporozumienia z Sowietami.
P.17/I
993/P
43/9 ew.

Kasper
Członek PPR. Z zawodu tramwaj[arz], autentyczne imię Felek.
Zorganizował grupę bojową na terenie Mińska Maz.[owieckiego].
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).

Kasprowicz (Gołebiowska) Anna
Ur[odzona] 26 VII [18]96 [r.] – Przekora.
Prokur.[atura] Łódź 4 V Rs 799/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

197

Kasprzak
[Zamieszkały:] Sochaczew.
B.[yły] radny w Sochaczewie, obecnie członek kierownictwa PPR w Sochaczewie, przed
wojną czł.[onek] KPP.
Zob. Kacprzek.

F[abry]ka Maszyn „Wawerma” w Pruszkowie,
daw.[ne] Stow.[arzyszenie] Mech.[aników] Pol.[skich] z Ameryki,
Wytwórnia Obrabiarek.
Kasprzak Czesław
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Złota 83 m. 114.
Przez długotrwałą obserwacje ustalono, że jest on członkiem działającej na terenie ww.
fabryki organizacji komunistycznej. Członkowie urządzają zebrania, agitują za komuną,
kolportują prasę komunistyczną.
Ostatnio podsłuchano ich naradę nad opanowaniem fabryki, rozdziałem ról i zadań
na wypadek przyjścia bolszewików. Zebrania urządzane były kilkakrotnie w „Wilczych
Dołach” pod Pruszkowem.
13 VII [19]43 [r.]
l-6071
l-6

Lombard-L.dz.1626
Kaszewiak Henryk
Ur.[odzony] 28 III 1912 [r.].
[Zamieszkały] [ul.] Rudzka 12 a.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w Warszawie [przy] ul. Kamedułów 71 a.
10 IX [19]43 [r.]
Edward
999
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Katarzyńska Janina
[Zamieszkała:] Lwów, [ul.] Zamarstynowska 38.
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. C.[órka] Michała i Wiktorii, ur.[odzona]
20 III 1913 [r.], zamężna, [wyznanie] rz[ymsko]-kat.[olickie], nar.[odowość] pol.[ska],
przybyła do W-wy z Konina. Współpracowała razem z Bachniukiem Józefem, który pracował
dla wywiadu sow.[ieckiego] i jako Ukrainiec miał ułatwioną pracę.
Patrz Bachniuk Józef.

Km
4110 gr. 37/L.IX
Katz Lejb
[Zamieszkały] [ul.] Miła 44.
Ur.[odzony] [w] 1907 r., syn Jakóba i Chaji. Tenże Katz podał następnie, że nazywa się Katz
vel Brumberger Lejbisz, ur.[odzony] 14 I 1907 r. w Nadwórnej. Znany jest jako działacz
komunistyczny na terenie Nadwórnej. Wyrokiem Sądu Okr.[ęgowego] w Stanisławowie
został skazany w dn.[iu] 16 III 1931 r. z par. 58 i 59 UKA na 1,5 r. ciężkiego więzienia.
Wyrokiem Sądu Okr.[ęgowego] w W-wie z dnia 17 IX 1937 r. w spr.[awie]
Nr.VIII.I.K.187/37 został skazany z art. 97 par. 1 wz. z 93 par. 2 KK na 4 lata więzienia.
W dniu 27 VI 1936 r. został zatrzymany na ul. Solnej 8 m. 66 na nielegalnym zebraniu
członków M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom] K[omitetu]
D[zielnicy] Śródmieście.

Km
4124 wrz. 37/B-2
Kawula Tadeusz
[Zamieszkały] [ul.] Krasińskiego 10, kol. I, m. 107.
Komunista, ur.[odzony] [w] 1909 r.

Km
Kawyn St.
Autor podręczników szkolnych wydanych przez państw.[owe] wyd.[awnictwo] mniejszości
narod.[odowej] Ukrainy (filia we Lwowie) w [latach] 1940/[19]41 r.
+ON
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Kazimierczyk Bonawentura
[Zamieszkały:] Miechów. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Kazimierski
Dostarcza blankietów kenkart do Krakowa dla Żydów komunistów,
mu urzędniczka Dyrekcji Policji (ul. Kapucyńska), prawdopodobnie członkini PPR.

pomaga

Kazimirski Kazimierz
[Zamieszkały:] Staszów. Wieś Tuklęcz.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Kedzierski Józef
Ur[odzony] 20 VII [19]07 [r.] – Reichtal.
Sąd Gr[odzki] Wieluń 2 Ds 333/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kempka Czesław
Ur[odzony] 16 I [19]21 [r.] (lub 6 I [19]21 [r.]) – Kurowice.
Prokur.[atura] Łódź 9 Sond K ls 131/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kempka Jan
Ur[odzony] 26 XII [19]06 [r.] – Karpin.
Prokur.[atura] Łódź 9 Sond K ls 131/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]
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Kempka Stefan
Ur[odzony] 23 X [19]17 [r.] – Karpin.
Prokur.[atura] Łódź, 9 Sond. K Ls 131/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kendzia Józef
Ur[odzony] 12 X [19]07 [r.] – Karolinów.
Prokur.[atura] Łódź 4 V Rs 681/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kendzia Kazimierz
Ur[odzony] 3 X [19]21 [r.] – Łódź.
Prokur.[atura] Łódź 4.V. Rs 234/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kendziak Wincenty
Ur[odzony] 11 V [19]02 [r.] – Konstantynów.
Prokur.[atura] Łódź 4 V Rs 129/43
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kendzierski Władysław
Ur[odzony] 18 VIII [19]23 [r.] – Łódź.
Państwowa policja kryminalna
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Keska Michał
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Czerniakowska 81/14.
Ur[odzony] 1 IX [18]99 [r.] w W-wie, syn Józefa i Zofii Michalak, [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego]. Polak – główny lokator PKU W-wa m. II.
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Kat. A.
Robotnik.
Handluje czym się da. Jawnie przyznaje się do swych zapatrywań komunistycznych.
Do mieszkańców tego domu ustosunkowany wrogo. Bliżej żyje tylko ze Zdzisławem
Szwedzikiem.
24 IX [19]43 [r.]
I-7121
I-6

„Kędziers”
Członek PPR. Przydzielony do grupy Śródmieście.
(Brygada Korwina 5 X [19]43 [r.]).

Kędzierski Jan
[Zamieszkały] [ul.] Sienna 84 m. 92.
Ur[odzony] [w] 1900 [r.], s.[yn] Jana i Józefy, żonaty. Kotlarz, zam.[ieszkały] do 23 IV
1941 [r.] [ul.] Łomiańska 15a m. 7, następnie do 11 VII [19]41 [r.] [ul.] Błońska 3/4.
Ma dwóch synów: Jana Józefa, ur.[odzonego] [w] 1920 [r.], zam.[ieszkałego] od 24 IV
1941 [r.] [ul.] Błońska 3/4 i Jerzego Tadeusza, ur.[odzonego] [w] 1924 [r.].

Km
419 wrz./Ju-M
Kędzierski Jan
[Zamieszkały] [ul.] Łomiańska, Marymont.
Aktywny komunista.

Kieller Czesław
[…]
Zam.[ieszkały] nad Wisłą od strony Pragi, własny, drewniany dom koło klubu „Sokół”.
Jest komunistą, obecnie schodzą się do niego co niedzielę jacyś osobnicy dość dobrze ubrani,
około 6 lub więcej osób. Kieller odgraża się, że czeka odpowiedniego momentu, aby zrobić
„odpowiednią czystkę”.
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Km
4117 mr./503
Kiersnowski
[Zamieszkały:] Biała Podlaska.
Ogniomistrz, podobno służył w II O.[ddziale], pracował także dla komunistów, obecnie
dla G[estap]o.
+ON

Kiriczenko Witalis
[Zamieszkały] [ul.] Mokotowska 11/17.
1. 10 IX [19]41 [r.], źr[ódło:] „Just”
2. 24 X [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Wiktora i Marii, student, ur.[odzony]
19 II [1]916 [r.], [wyznanie] prawosł.[awne], przybyły ze wsi Rzehun, jest członkiem KPP.

Kiryczuk
[Zamieszkały:] Czernichów, pow.[iat] Włodzimierz.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Politruk. Przed wojną członek KPP. Obecnie jest
w rejonie Łucka.

Lombard. L.dz.1626
Kiryluk Aleksander
Ur.[odzony] 15 VII 1904 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Marii Kazimiery 86 m. 1.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w Warszawie [przy] [ul.] Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999

Kiryłło Marjan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Ks. Ziemowita 3.
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Danych ewidencji brak – nigdzie nie[za]meldowany. Należy do bandy komunistyczno-złodziejskiej na Targówku.
7 IX [19]43 [r.]
I-461
I-6
Kisieliński Wiktor
Zam.[ieszkały] ul. Jana Kazimierza 23.
Ma należeć do komórki dywersyjnej komunistycznej. W ub. tygodniu G[estap]o
przeprowadziło u niego rewizję.
(5 XII [19]42 [r.] Knajpa).

Kitschman Anda
[Zamieszkała] [ul.] Bałuckiego 18 m. 8.
13 II [19]42 [r.], źr.[ódło:] „Łada”. Pochodzi z Żydów. Pianistka i kompozytorka lżejszych
piosenek kabaretowych, oświadczyła, że „Nie daj Boże, żeby jakaś tam parszywa Polska
miała kiedyś jeszcze powstać. Oby jak najprędzej zjawili sie bolszewicy, bo ma u nich
zapewnione stanowisko w konserwatorium w Odessie lub Kijowie, świetne warunki”. Mówiła
to w zaufaniu do osoby, rzekomo podzielającej jej zapatrywania. Uprawia stale propagandę
bolszewicką.

Km
Klebow (Chlebow, Glebow)
Agent sowiecki, przysłany z dużymi pieniędzmi i specjalnymi pełnomocnictwami. Jeździ
na prowincję i usiłuje nawiązać kontakt z czynnikami polskimi. Głównym zadaniem jego jest
organizowanie bojowe komunistycznych i komunizujących elementów dla akcji dywersyjnej
i rewolucyjno wywrotowej. Będąc w W-wie zatrzymuje sie w getcie.

Kleczkowski Szczepan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Siedlecka 27/28.
Ma żonę i dzieci. Z zawodu tramwajarz.
W domu ma dobrą opinię. Bywa u niego dużo ludzi. W mieszkaniu jego odbywają się
zebrania grupy K, czasami codziennie – przeważnie jednak co drugi dzień. W/g opowiadania
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mieszkańca tego domu przychodzący mieli przy sobie czasami broń (widać było pistolety
maszynowe zawieszone na szyi pod paltami). Zebrania odbywają sie przeważnie w nocy –
początek ok. godz. 21–22, kończą się rano, między 5 a 7. Wszyscy mieszkańcy domu wiedzą
o tych zebraniach i boją się wynikających z tego konsekwencji.
I-712
I-6
43/9 ew

Klejman Hersz
[Zamieszkały:] Czerników, pow.[iat] Włodzimierz.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[ acowanie:] „Grom”. S.[yn] Szaji, był w komitecie bolsz.[ewickim]
w Strzyżowie, brał udział w mordach i rabunkach. Członek KPP.

Klepanda
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] W-wa, Praga, Kolonia Golędzinów 1/8.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Klepanda Zygmunt
Komórka PPR Fabryki Sprawdzianów przy ul. Duchnickiej.
Monopol Nachrichtendienst

Klimaszewski Henryk
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Chmielna 16.
Komunista.
30 VII [19]43 [r.]
SOS Wydz[iał] II
„Zbrojne Wyzwolenie”
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Klimowicz Andrzej
[Zamieszkały] [ul.] Puławska 91 (tu niezameld.[owany]).
Pracownik I-go Ośrodka Zdrowia i Opieki, blisko związany z C[entralnym] K[omitetem]
W[ykonawczym]. Są trzej inni tego nazwiska i imienia:
a/ Andrzej Jerzy, s.[yn] Andrzeja i Franciszki, ur.[odzony] [w] 1924 [r.], uczeń,
wymel.[dowany] 10 III [19]40 [r.] z [ul.] Wilcznej 63/II do Pyr.
b/ Andrzej, s.[yn] Mikołaja i Marianny, ur.[odzony] [w] 1883 [r.], robotnik, zam.[ieszkały]
[ul.] Grzybowska 72/54.
c/ Andrzej, s.[yn] Mikołaja i Zofii, ur.[odzony] [w] 1917 [r.], [wyznania] prawosł.[awnego],
robotnik, zam.[ieszkały] Dom Nocleg.[owy] PCK przy ul. Stalowej 71, skąd 25 VIII
[19]41 [r.] wymeldowany do Sokołówki.
Just

Km
4123 srp./3Ju-M.
Klimowicz Andrzej
[Zamieszkały] [ul.] Puławska 91, [pracuje:] I Ośrodek Zdrowia.
Współpracuje z komunistami. Jest blisko związany z C[entralnym] K[omitetem]
W[wykonawczym]. Lat 35.

Kliszko Zenon
Pracuje w f[ir]mie transportowej u Kempisty – ul. Świętokrzyska.
Wybitny działacz komunistyczny z ramienia ZSRR, ma kontakt z org[anizacją] desantów
sowieckich.
24-0/Bl
43/9 ew

Kliszko Zenon
Ur.[odzony] 8 XII 1908 [r.] w Łodzi.
Zam.[ieszkały] [ul.] Niegolewskiego 3.
Ukończył gimnazjum w Łodzi. W latach [19]29–[19]33 studiował prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. Od [19]34 [r.] do [19]37 r. pracował jak[o] sekretarz Okręgowego
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Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych we Włodawie. Od [19]38 r. (15 IV) do 1930 [r.]
(1 XI) pracował w Powszechnym Banku Związkowym w Warszawie. Od 1 XI [19]42 [r.]
do chwili obecnej pracuje w firmie B. Kempisty Dom Ekspedycyjny Transportowy
w Warszawie. Biuro mieści się przy ul. Świętokrzyskiej 41, magazyn przy ul. Wolskiej 86,
gdzie pracuje Kliszko.
Jest jednym z czołowych ludzi w PPR na terenie Okręgu Warszawskiego. Jest to człowiek
inteligentny, bardzo sprytny. Nie jest wykluczone, że pracuje on także w polskich
organizacjach niepodległościowych.
Jest żonaty, bezdzietny.
22 II [19]43 [r.]
l.83 b
l-6

Km
4017 srp./18-A.79
Kluch
[Zamieszkały:] Tokary, gm.[ina] Korczew, pow.[iat] sokołowski.
Komunista. Przed wojną przez 10 lat był we Francji. Po powrocie do kraju ożenił się
i za posag oraz pożyczone pieniądze od brata wybudował młyn. Pieniędzy oddać bratu nie
chciał i wydał go bolszewikom. Rysopis: wzrost wyżej średni, blondyn, lat ok. 38.
+ON

Klug
[Zamieszkały] [ul.] Karmelicka.
15 I [19]42 [r.], źr.[ódło:] „N.N.” Przed wojną wybitny komunista na terenie W-wy.

Kłobuszewski Ignacy
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Dunajecka 13/14.
Ur.[odzony] 1 II [18]88 [r.].
Czynny w GL. Działacz komunistyczny sprzed wojny.
Pracownia
43/9 ew
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Kłobuszewski Ignacy
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Dunajecka 13/19.
Ur.[odzony] w W-wie [w] II [18]88 [r.]. Syn Antoniego i Bibjanny.
Wzrost średni – pochylony, twarz pomarszczona, nos kaczy, włosy siwiejące.
B[ardzo] małomówny i b[ardzo] ostrożny.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

Kłobuszewski Ignacy
Ur.[odzony] w Warszawie 1 II 1888 r., syn Antoniego i Bibianny.
Zamieszkały [ul.] Dunajecka 13 m 19.
Rysopis: wzrost średni, pochylony, twarz pomarszczona, włos siwiejący, nos kaczy.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Kłocinski Jerzy
[Zamieszkały:] Piastów, ul. Wolska 22/2.
Pracuje w „Ursusie” jako frezer.
Ur.[odzony] 21 III [19]21 [r.]. Im[iona] rodz[iców]: Paweł i Anna.
Ukończył 7 oddz.[iałów] szkoły powsz.[echnej] i kursy Stow.[arzyszenia] Mechaników
Polskich w Pruszkowie, gdzie następnie pracował.
Utrzymuje on zażyły kontakt z Janem Połomskim i Adamem Sumigą, działaczami PPR.
I-603
I-6
43/9 ew

Kłos Bolesław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Spokojna 3/14.
Ur.[odzony] [w] 1909 [r.].
Należy do Komitetu Dzielnicowego PPR. Zajmuje sie kolportażem.
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Kłosiewicz
[Zamieszkały] [ul.] Podchorążych.
15 I [19]42 [r.], źr.[ódło:] „N.N.” Wybitny komunista przed wojną na terenie W-wy.

Kłosiński
Ps[eudonim] „Powróz”.
[Zamieszkały:] Kraków.
Szewc, komendant sztabu komendy Okręgu Krakowa. Listówka jego mieści się przy
ul. Dietla 81 m. 11 (Gobelin).

F[abry]ka Maszyn „Wawerma” w Pruszkowie.
Knapp Feliks
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Pruszków, [ul.] Narodowa 2 m. 6.
Przez długotrwałą obserwację ustalono, że jest on członkiem działającej na terenie fabryki
ww. organizacji komunistycznej. Członkowie urządzają zebrania, agitują za komuną,
kolportują prasę komunistyczną.
Ostatnio podsłuchano ich narady nad opanowaniem fabryki, rozdziałem ról na wypadek
przyjścia bolszewików. Zebrania ich odbywały się kilkakrotnie w „Wilczych Dołach”
w Pruszkowie.
13 VII [19]43 [r.]
l-6071
l-96

Knop Andrzej
Ur.[odzony] 24 VII [19]12 [r.] – Łódź.
Prokurat[ura] przy Sądzie Okręg[owym] w Łodzi
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Knotowski Ignacy
[Zamieszkały] [ul.] Bojanowska 33/1.
Tokarz.
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25 X [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Leona i Franciszki, ur.[odzony] 1 II
1891 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polak. Przybył z ul. Gersona 192 dn.[ia] 22 I
z.[eszłego] r.[oku]. Żona Zofia z d.[omu] Kamińska, córka Stanisława Agnieszka, ur.[odzona]
11 XI [1]901 [r.], syn Zbigniew Leon, ur.[odzony] 16 I [1]923 r. Długoletni członek KPP.
Dywersant komunistyczny.

Km
415 wrz./3 Ju-M
Knotowski Ignacy
Kolejarz na Pelcowiźnie, względnie N.[owym] Bródnie. Pracował w warsztatach na Pradze,
wybitny działacz komunistyczny.

Kobyliński Antoni
[Zamieszkały:] W-wa, ul. św Wincentego 18 m. 45.
Pracownik Tramw[ajów] Miejsk[ich] St[ara] Praga.
Sympatyk komunizmu.

Km
416 mr.37
Koc Kazimierz
Wchodzi w skład redakcji „Młot i Sierp”. B.[yły] szofer, politycznie wyrobiony.

L.IX
KM
Koc Kazimierz
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Zawód – szofer.
Stan cyw.[ilny]
Adres
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Narod.[owość]

Należy wraz z Kałuską i Sokolicz do składu redakcji „Sierp i Młot”. B.[yły] szofer.
Politycznie wyrobiony.
1. Juliana i Doroty Godlewskiej. [Urodzony] [w] 1876 [r.], malarz pokojowy, [zamieszkały]
[ul.] Emilii Plater 8 m. 44.
2. Józefa i Leokadii Tokarskiej. [Urodzony] 10 VIII 1918 [r.]. Kowal. [Zamieszkały]
[ul.] Czerniakowska 81/20. […] N.D. – 7 XI [19]39 [r.].
3. Antoniego i Karoliny Rykaczewskiej, [urodzony] [w] 1909 [r.]. Stolarz. [Zamieszkały]
[ul.] Zakroczymska 6 m. 47.
Ewa X/41
ON

Kochanowski Marian
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] Grabów k/W-wy.
Silnie podejrzany o udział w pracach komunistycznych.
21 XI [19]43 [r.]
P.20/L
993/P

Kochański Tomasz
[Zamieszkały:] Ursus, [ul.] Legionów 10 m. 1.
Kom.[itet] Polit.[yczny] PPR.

Koczobój
[Zamieszkały] [ul.] Nowolipie 62.
15 I [19]42 [r.], źr.[ódło:] „N.N.” Przed wojną wybitny komunista na terenie W-wy.

L.IX
Km
Koen Abram Izaak
Ur.[odzony] [w] 1907 [r.].
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Syn Hersza i Estery.
Wyzn.[ania] mojżesz.[owego], narod.[owość] żyd.[owska].
Stud.[ent] Politechniki Warsz.[awskiej].
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Żelazna 98 m. 54.
[Zamieszkały] [ul.] Solna 17 m. 12.
Członek KPP. Dwukrotnie zatrzymywany za działalność komunistyczną.
Przebywał w więzieniu w związku likwidacją Sekretariatu i Techniki KC KPP. W 1933 r. brał
czynny udział w pracach Centr.[ali] Techniki K[omunistycznej] P[artii] Z[zachodniej]
U[krainy] w W-wie.
Ścisłe kontakty z Prokofjewem Aleksandrem – Kier.[ownikiem] Centr.[ali] T[erenowej].
Kupferem Chilem Mendlem – komunista terrorysta.
ON

Km
4024 srp./418-41
Kogut
[Zamieszkały:] Rzeszów.
Podobno pracuje dla wywiadu sowieckiego.
+ON
Km
4020 kw. 37/R.13
Kohn
Jakoby kierownik ruchu komunistycznego na część RP okupowaną przez Niemców.

Km
4112 gr. 37/L.IX
Kohn Jakub
Ur.[odzony] 20 IX 1920 r. w W-wie, syn Icka i Fajgi Rubinsztein, w maju 1937 r. zawiązał
wraz z innymi komunistami (Cwiek, Kratka, Dąbrowski, Jajecznik, Zgliniecki wzg.[lędnie]
Zgnilecki, Spychalską, Wódką, Goszczycką, Bogucką, Gajdą, Wojdakiem) jaczejkę
komunistyczną w szkole wieczorowej w W-wie przy ul. Dzielnej 61. Wyrokiem Sądu
Ok.[rę]g[owego] w W-wie z dnia 25 III [19]39 r. skazany został z art. 97 par. 1 w związku
z art. 93 par. 2 K.K. na zakład poprawczy.
+ON
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Kolasiński starszy
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Steinkellera 2 (pomiędzy [ul.] Bugaj a Zamkiem). Stare Miasto. Woźny
z Zamku Król.[ewskiego] spośród dawnej służby prezydenta Mościckiego. Podejrzany
o działalność komunistyczną.
8 X [19]43 [r.]
Rama

Kolasiński Marian
Ur.[odzony] 24 IX [19]22 [r.] – Rudziski.
Prokur[atura] Łódź 9 Sond Js 670/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Km
4011 ls. 37/H.7
Koliński Jan
Zam.[ieszkały] Okęcie, [ul.] Kazimierza Wielk.[iego] 6 m. 3.
Pracownik Tramwajów Miejskich, konduktor nr 1301 na st.[acji] „Rakowiec”, podejrzany
o komunizm.

„Kolka”
Z wywiadu sowieck.[iego], instruktor ćwiczeń wywiadowczych, zorganizował z własnymi
ludźmi kradzież broni i naboi z pociągu na Zabłociu.

Kolportaż bibuły PPR
Piastów, w pobliżu stacji kol[ejowej], w domu Wolke. Centrala kolportażu na miejscowości:
Okęcie, Ursus, Piastów, Pruszków, Brwinów, Józefów (cukrownia i cegielnia).
I-47
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Kołakowski Jerzy „Jurkon”
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Gdańska 2/31.
Pracuje w Społem [przy] ul. Grażyny.
Dawny komunista. Podejrzany o [współpracę] [z] G[estap]o.
Lubartów szpital.
Monopol Nachrichtendienst

Kołakowski Jerzy
Zam.[ieszkały] [ul.] Gdańska 2 (Żoliborz).
Ps.[eudonim] „Jurion”, dziennikarz, współpracownik „Robotnika”, znany z działalności „K”
przed wojną w Łodzi, pracuje wśród inteligencji.

Km
4116 srp./41
Kołakowski Jerzy
Zam.[ieszkały] [ul.] Gdańska 2.
Przed wojną umieszczał artykuły w „Robotniku”. Obecnie pracuje w komunist.[ycznej]
grupie inteligenckiej.
+ON

Kołodziejski Władysław
Ur.[odzony] 24 XI [18]94 [r.] – Orszewice.
Prokur[atura] Łódź 4 V Rs 53/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kołożny Aleksander
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Spokojna 11
Pochodzi z Ukrainy. Narodowości, jak sam podaje, ukraińskiej. Kandydat nauk
ekonomicznych (?), starszy buchalter jednego z majątków ziemskich k[oło] W-wy, rzekomo
b[yły] oficer białej armii rosyjskiej. Przed wojną pozostawał w kontakcie z ambasadą
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sow[iecką] w W-wie. Wielu znajomym w rozmowach gwarantuje bezpieczeństwo w razie
rewolucji lub przybycia bolszewików w oparciu o swoje wpływy.
Zorganizował wywiad mający za zadanie zbieranie wszelkich informacji od żołnierzy
niemieckich powracających z frontu wschodniego i stacjonujących przejściowo w budynku
sąsiednim na czas odkażania i odwszania.
Nadto ma on pełnić bliżej nieznaną funkcję w „czerezwyczajce”.

Kołtun Antoni
[Zamieszkały:] Mieniany, pow.[iat] Hrubieszów.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Był czł.[onkiem] kom.[itetu] lud.[owego],
bolsz.[ewickiego], nosił k[ara]b.[in] i czerw.[oną] opaskę. Rozstrzelał dużo pol.[skich]
żołnierzy, policjantów i „faszystów polskich”. Był członkiem KPP.

Kołtun Euzebiusz
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Marszałkowska 51 (dom ten należał kiedyś do niego).
Lekarz – internista (wg opinii niektórych lekarzy hochsztapler).
Ur[odzony] 15 V 1875 [r.] w Drohiczynie nad B[ugiem]. Polak. Imiona rodziców: Jan i Maria
Lachowiecka.
Pracował w Ub[ezpieczalni] Społ[ecznej] jako lekarz domowy w I obwodzie na [ul.]
Krochmalnej. Obecnie nie pracuje już. Na terenie Ub[ezpieczalni] Społ[ecznej] miał kilka
nieczystych spraw dotyczących leków. Jakoby wypisywał recepty i sam pobierał leki dla
swoich celów. Sprytny kombinator.
Pochodzi, jak sam podaje, z Kozaków. Wykazywał często dużą religijność jako katolik. Typ
międzynarodowca. Rodzina w Ameryce.
Podobno pełni dużą rolę w PPR.
Żona jego Tatiana, ur[odzona] 8 VIII 1888 r., [wyznania] greko-katol.[ickiego], wedle ksiąg
meldunkowych Polka. Jakoby pochodzenia żydowskiego, nie przyznaje się do tego jednak.
Kołtun, pracując w Ub[ezpieczalni] Społ[ecznej] udawał, że mieszka na [ul.] Krochmalnej,
aby nie stracić posady.
W domu u nich mieszka służąca Kutak Helena, prawosławna. Pracuje tam od 14 I [19]42 [r.].
Wszyscy pobierają polskie karty aprowizacyjne.
I-6
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„Komar”
Zob. Komorowski Ryszard.

„Komendant”
Zob. Kowalski Marian.

Komorowski Ryszard
„Komar”
(może Ryszard lub Bronisław Komorowski)
Informator Komitetu Dzielnicowego Wola GL. Członek trójki wojskowej.
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Młynarska 20 m. 14.
Pracownik Gerlacha.
Korwin X 42

Grupa Konar
Komar Stanisław
[Zamieszkały:] Kamieniewola.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Komorowska Maria
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała]
Pseud.[onim] Roma, pielęgniarka szpitala św. Stanisława na [ul.] Wolskiej, czynna działaczka
PPR dzielnicy Wola.
18 IX [19]43 [r.]
Rama

Komorowski Ryszard
„Komar”
[Zamieszkały] [ul.] Młynarska 20 m. 14.
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Pracown.[ik] f[ir]my „Gerlach”, informator Dow.[ództwa] Dz.[ielnicy] GL Wola, praca
wywiadowcza w terenie Woli, prowadzi sekcje f[abry]ki Majde i tzw. sekcja terenowe
na Budach i Kole. (Korwin X 42)

Komorowski Ryszard „Komar”
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Młynarska 20/9.
Dowództwo Gwardii Ludowej Wola.
Koniec 1942 r. wraz z Fronczakiem i Baranowskim – „Palcem”.
Monopol Nachrichtendienst

Kon
[Zamieszkały] [ul.] Leszno 48.
Adwokat.
15 I [19]42 [r.], źr.[ódło:] „N.N.”. Przed wojną wybitny komunista na terenie W-wy.

Konarzewski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Suzina 5/50.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Konarzewski Józef „Pietrek”
Członek K[omitetu] D[zielnicowego] PPR – Powązki.
Monopol Nr 21
43/9 ew

Konarzewski Zdzisław
Właściciel sklepu żelaznego [przy] [ul.] Widok 22, miał się udać w sierpniu [19]43 [r.]
na nadzwyczajną konferencję PPR do Radomia. Porządek dzienny następujący:
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1/ termin i hasła programowe powstania komunistycznego, 2/ metody i środki walki
z polskimi organizacjami konspiracyjnymi.
2 VIII [19]43 [r.]
Kopaliński

Konderko Jan
Ur.[odzony] 29 X 1899 [r.].
Zam.[ieszkały] we wsi Młodzawy.
Ślusarz, zatrudniony w f[ir]mie „Hasag” w wydziale karabinów. Prowadzi żywą akcję
komunistyczną na terenie Starachowic. Prowadzi akcję werbunkową. Ma kontakt z komunistą
Wacławem Pająkiem, zam.[ieszkałym] przy ul. Brukowej 35 m. 5 za pośrednictwem
niejakiego Piotra Koliberdy (kulawy).
1 XI [19]43 [r.]
(St./r.b.184)

Konderko Mikołaj
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Czynny komunista, współpracuje ze swym bratem Janem i wraz z nim ma kontakt
z komunistą Wacławem Pająkiem za pośrednictwem Piotra Kuliberdy (kulawy).
1 XI [19]43 [r.]
(St./r.b.184)

Km
Kondracki Jerzy
Zam.[ieszkały] [ul.] Zulińskiego 8.
Według anonimu, który wpłynął do władz niemieckich dn. 25 II [19]42 r., K. jest komunistą
i szpiegiem, który przewozi ulotki.

Konecki Stanisław (vel Kunicki)
[Zamieszkały] ul. Błońska 3 m. 55.
Ur.[odzony] 10 VIII 1914 [r.], s.[yn] Ignacego i Konstancji, robotnik, należy do PPR. (1 VIII
[19]42 [r.] Mecenas Szeremeta). Mieszka razem z siostrą Czesławą Jadwigą, prawdopodobnie
również pracującą dla komuny.
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Konieczny Jan
[Zamieszkały:] Miechów Kolonijki.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Konopka
Pracuje u „Frambolego”, [ul.] Marszałkowska 113. Ukrainiec. Prawa ręka Smietnowa.
I-602
I-6
43/9 ew

Konopka Ludwik
Ur.[odzony] 21 VIII 1908 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 62/54.
Tokarz. Ważny przywódca.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Km
4112 gr. 37/L.IX
Konopnicki Giedala Majer
Łomża.
Ur.[odzony] 28 X 1917 r. w Łowiczu, syn Hersza Joska i Szajny Lichtensztein, do 1934 r. był
członkiem T[owarzystwa] U[niwersytetu] R[obotniczego], z którym zerwał i przeszedł jako
czynny członek do K[omunistycznego] Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej], gdzie należał
do obsady Komitetu Miejskiego K[omunistycznego] Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej]
w Łowiczu. Wyrokiem Sądu Okr.[ęgowego] z dn. 9 VIII [19]37 r. w sprawie N.III 1 K 151/37
został uniewinniony. VK [vide kartoteka] Szczawiński.

Km
4111 lt./505
Konopny
[Zamieszkały:] Siedlce.
219

Wraz z Czarnym, Słusznym i Wenaplem zorganizował 4 komórki jaczejki.
+ON
Konrad
Zob. Durawa Czesław.

Km
4116 srp/41
Kończucki Edward
Pracownik tramwajowy, kierownik I dzielnicy (Praga) w W-wie, org.[anizator] boj.[ówki]
kom.[unistycznej]. Zastępcami jego są Filcman Abram i Zielenkiewicz Stanisław
(vk [vide kartoteka]).

L.IX
Km
Końska Anna
Z domu
Ur.[odzona]
Córka
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan c.[ywilny]
Adres
Notowana jako komunistka.
Dn. 6 VI 1930 [r.] zatrzymana pod zarzutem działalności komunistycznej i kontaktowania się
ze znana komunistką Hertz Sarą vel Mandelhorn Teodozją.
Podejrzana o współpracę z Cent.[ralną] Techniką K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej]
U[krainy] w W-wie, w związku z czym była zatrzymana [w] 1933 r.
ON

Kopczyńska Jadwiga
[Zamieszkała] [ul.] Bracka 23/32.
Ekspedientka.
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30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. C.[órka] Stanisława i Heleny, ur.[odzona] 12 V
[1]919 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], przybyła z Łodzi. Jest czynnie
zaangażowana w KPP. Mieszkała u Rokickiej Janiny.

Kopczyński
[Zamieszkały] [ul.] Tarchomińska 5/48/49.
Tramwajarz nr 1402 lub 1462. Kierownik grupy stalinows.[skiej] w tramwajach.

Km
415 wrz./3 Ju-M.
Kopczyński Romuald
[Zamieszkały] ul. Tarchomińska 5/48.
Pracownik Tramwajów Miejskich nr 1402, komunista, kierownik grupy „stalinowskiej”.
416 pź. 37/H.9 komunikuje, że K. [to] konduktor st.[acji] „Praga”, ur.[odzony] 12 I 1895 r.,
syn Edmunda i Teodory.
+ON

Kopczyński Romuald
[Zamieszkały] [ul.] Tarchomińska 5/48.
Tramwajarz.
25 X [19]41 [r.], rozpr[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Edmunda i Teodory, ur.[odzony]
12 1 1895 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polak, wraz z synem Leopoldem,
ur.[odzonym] 14 IX 1919 [r.] pracują w KPP. Informacje zgodne z prawdą.

Kopczyński Teodor
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Żytomierska 2 m. 6.
Pracownik Tramw.[ajów] Miejsk.[ich] w W-wie, st.[acja] Praga.
Sympatyk komunizmu.
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Koper Kazimierz
Konstruktor przy biurze mechanicznym f[abry]ki „Ursus”. Pracownik miesięczny.
W kontakcie i zażyłości z Ciemniewskim, Szafranskim, Wieckowskim, Perzykiem. Prócz
Szafranskiego, wszyscy wyżej wymienieni wywodzą się z Kuźni.
Sympatyk PPR. Indywiduum bez specjalnych zdolności.
I-603
I-6
43/9 ew

K[oper] Kazimierz
Kreślarz-konstruktor fabryki „Ursus” na oddziale Kuźni. Obecnie przeniesiony do biura
oddziału mechanicznego, pozostaje w ścisłym kontakcie z Szafrańskim. K. odwiedza często
biuro kalkulacji, gdzie prowadzi propagandę komunistyczną oraz kolportuje prasę PPR.
(16 II – I-6; I-603)

Kopera
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Krochmalna 72.
Malarz.
W komendzie wojskowej dzielnicy Wola zajmuje dość wybitne stanowisko.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

Kopera
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Krochmalna 72.
Malarz. W komendzie wojskowej dzielnicy Wola zajmuje dość wysokie stanowisko.
l-6
11 IX [19]43 [r.]

Koperska Józefa Maria
Zob. inf. dot. Gnoiński Aleksander.
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Kopystynski
Uścieszko.
Inżynier.
Komendant bojówki komunistycznej.
Pracuje za pieniądze i pozostaje wyłącznie do dyspozycji Gorkija.
N3

4210 st. 37/L.IX
Kopyść Izydor
Znany komunista, wielokrotnie zatrzymywany i karany za komunizm. W lutym 1933 r.
władze bezpieczeństwa zlikwidowały w W-wie Centr.[alę] Techniki K[omunistycznej]
P[artii] Z[achodniej] U[krainy]. Do maja 1933 r. pozostawali na wolności członkowie tej
organizacji i nie przejawiali żadnej działalności. W czerwcu 1933 r. władze zostały
powiadomione o „odżyciu” tej organizacji oraz, że na jej czele stanął znany komunista
Choromański Władysław (vk [vide kartoteka]), zaś kierownikiem Techniki został również
znany komunista Prokofiew Aleksander (vk [vide kartoteka]). W toku obserwacji ustalono,
że Kopyść powynajmował cały szereg lokali, jak u Berlińskiego Ludwika, Boruckiego
Wiktora, Lejk Katarzyny, Dąbrowskiego Szczepana z przeznaczeniem na składy literatury
K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy]. W wyniku obserwacji najpierw został
zatrzymany p. plut. WP Miniszewski Zygmunt (vk [vide kartoteka]) w chwili, gdy wyjeżdżał
z literaturą z W-wy do Drohobycza. W dniu 27 VII 1933 r. władze przystąpiły do ponownej
likwidacji Centr.[ali] Techniki K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy] i w tym celu
przeprowadzono cały szereg rewizji, a między innymi i u Prokofiewa, Figurskiego,
Głowackiego, Szcześniaka, Guzowskiej, Ekhauza, Węgrzewskiego, Wójcika, Berlińskiego,
Boruckiego, Dąbrowskiego, Lejka i b[ra]ci Choromańskich. W wyniku rewizji u oskarżonych
znaleziono literaturę komunistyczną, drukarnię, akcesoria drukarskie oraz maszyny
do pisania. Wszyscy powyżej wymienieni zostali zatrzymani. Kopyść został zatrzymany
również, lecz zdołał zbiec z posterunku, zatrzymani, jak b[ra]cia Choromańscy, Guzowska
i Szcześniak po zwolnieniu ich z aresztu za kaucją zbiegli, wobec czego rozpisano za nimi
listy gończe.

„Koralik”
Dowódca brygady GL, dokonującej napadów na pociągi etc.
Lato [19]43 [r.]
Pracownia 626
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„Koralik”
Członek PPR. Działa na Bródnie i Pelcowiźnie.
(Brygada Korwina, 6 X [19]43 [r.]).

Kordulewski Feliks
Ur.[odzony] 14 I 1898 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 83/12.
Robotnik.
20 […] [19]43 [r.]
Rama

Korniluk Stefan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Słowackiego 11/19 m. 148.
Ur.[odzony] [w] 1903 [r.].
Drukarz.
Ma kartotekę.
Monopol Nachrichtendienst

Korus Józef
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Czerniakowska 46/26.
Murarz.
Ur.[odzony] [w] 1885 [r.].
Monopol Nachrichtendienst

Km
4011 ls. 37/H.7
Korzela Zygmunt
[Zamieszkały] [ul.] Dobosza 8 m. 10.
Pracownik Tramwajów Miejskich, nr służbowy 5956, podejrzany o komunizm.
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Korzeniowski Aleksy
[Zamieszkały:] Strzyżów n[ad] Bugiem.
28 VI [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP. Milicjant bolsz.[ewicki] w [19]39 r.

Korzeniowski Antoni
[Zamieszkały:] Strzyżów.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Romana, Ukrainiec, pracuje
w cukrowni Strzyżów, w r.[oku] [19]39 był milicjantem bolszewickim, zabił rannego
żołnierza polskiego, potem go obrabował i zwłoki rzucił do rowu przy szosie Strzyżów-Horodło. Brał udział w rabowaniu domów prywatnych.

Korzeniowski Eliasz
[Zamieszkały:] Strzyżów.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Członek KPP. W r.[oku] [19]39 należał
do komitetu bolszewickiego. Rabował Polaków.

Korzeniowski Władysław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Helska 32. W Biurze Ewidencji nie figuruje. Mieszka w domu
teścia Pycia.
Ur.[odzony] [w] 1895 [r.].
Robotnik kolejowy.
Stopa życiowa ponad skalę zarobków robotnika.
Sąsiedzi mówią o nim niechętnie, jakby z pewnym lękiem. Złodziej kolejowy.
Wedle informacji miejscowych jest komunistycznym kolporterem.
I-70

Korzeniowski Władysław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Celeska 32.
Kolporter K[omitetu] D[zielnicowego] PPR – Pelcowizna.
Monopol Nr 21
43/9 ew
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Kosacki Józef
Pracownik cukrowni Lublin
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Czołowy działacz komuny, propagator,
ma duże wpływy na robotników, ma kontakty z górą KPP. Przewidziany jest na stanowisko
komisarza komunistycznego fabryki.

Kosciec Czesław
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] Radość, [ul.] Piłsudskiego 36.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6
Zaaresztowany z listy dn. 5 XI o godz. 3 jako podejrzany o komunizm.

Kosiarz Tadeusz
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Krakowska 47.
Polak, ppor. rez. WP.
Zajmuje dość wysokie stanowisko w Komitecie Warszawskim. Współpracował z Gołąbkiem
Jakubem.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

Kosiarz Tadeusz
Ur.[odzony] [w] 1908 [r.].
Zam.[ieszkały:] Okęcie, [ul.] Krakowska 47.
Polak ppor. rez. W.P. Zajmuje dość wysokie stanowisko w Komitecie Warszawskim. Niski,
tęgi, blondyn.
11 IX [19]43 [r.]
l-6
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Kosicki Janusz
[Zamieszkały] [ul.] Poselska 34/1.
22 VI [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Komunista. Dn. 12 XI [19]40 r. aresztowany.

L.IX
KM
Kosnakowski Czesław
Ur.[odzony] [w] 1903 [r.].
Syn Marcina i Marianny.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Skazany w sprawie „Flatau Stanisław – vk [vide kartoteka].
ON

Kosnowski Kazimierz
Zam.[ieszkały:] Legionowo, [ul.] Sienkiewicza 8 (pow.[iat] warsz.[awski]).
24 I [19]41 r., źr.[ódło:] „Ryż”. Syn Wacława i Marianny z d.[omu] Hel, ur.[odzony]
w 1909 r. w Płudach, pow.[iat] Warszawa, [wyznania] rzym[sko]-kat.[olickiego], żonaty,
robotnik, nar.[odowości] polskiej – rzekomo komunista.

Kosowski Stefan
Jak Kwiecień.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Grupa Konar
Kossak Kazimierz
K[o]m[en]d[an]t. m.[iasta] Lubartowa.
20 V [19]43 [r.]
Karol
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Grupa Konar
Kossak Marian
[Zamieszkały:] Jedlanka k[oło] Lubartowa – skrzynka i kontakt.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Kostecki Stefan
[Zamieszkały] [ul.] Madalińskiego 67.
Wydał skład broni przy ul. Grażyny. Komunista, b.[ardzo] ujemny typ. Obecnie brygadzista
na robotach miejskich.
414 st. 37/B.11 komunikuje, że przed wojną K. był urzędnikiem państwowym, obecnie
zajmuje się handlem. Towaru dostarczają mu Niemcy. O pracy komunistycznej nic
konkretnego powiedzieć nie można.

L.IX
KM
Kostecki Stefan
Ur.[odzony] [w] 1905 [r.].
Syn Franciszka i Anny.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód – robotnik.
Stan cyw.[ilny] żonaty.
Adres: W-wa, [ul.] Madalińskiego 64 m. 7.
X 41 Ewa
Wydał skład broni przy ul. Grażyny. K[o]M[unista].
Obecnie brygadzista na robotach miejsk.[ich]. B.11 komunikuje, że K. przed wojną był
urzędnikiem państw.[owym]. Obecnie handluje. Towaru dostarczają mu Niemcy. O pracy
K[o]M[unistycznej] – nic konkretnego.
ON

Kostecki Włodzimierz
[Zamieszkały:] Ursus, ul. Kościuszki 5/3.
Felczer fabryczny z PZO, ul. Grochowska.
228

Przed wojną b.[ardzo] czynny politycznie komunista. Obecnie podejrzany o organizowanie
pracowników fabrycznych, szczególnie uczniów warsztatowych.
Maciej
43/9 ew

Km
Koszykowski
Konduktor tramwajowy, członek grupy stalinowskiej.

L.IX
KM
Koszykowski Izydor
Ur.[odzony] [w] 1901 [r.].
Syn
Wyzn.[anie]:R[zymsko]-K[atolickie]
Narod.[owość]
Zajęcie – konduktor tramwaj.[owy].
Stan cyw.[ilny]
Adres: W-wa, [ul.] Wołomińska 44 m. 7.
8 V [19]39 [r.] – wymeld.[owanie] do gm.[iny] Marki.
X 41/Ewa
Członek grupy „stalinowskiej” w tramwajach. „z listy XII 40”
ON

Koszykowski Izydor
Ur.[odzony] [w] 1901 [r.], żonaty, dwoje dzieci, kondukt.[or] tramwajowy, kierownik grupy
stalinowskiej w tramwajach. Od 10 X 1938 [r.] do 8 V 1939 [r.] zameld.[owany] przy
[ul.] Wołomińskiej 44 m. 7, następnie wymeld.[owany] do gm.[Iny] Marki, pow.[iat]
warszawski.

Koszykowski Izydor
[Zamieszkały:] Zielonka, ul. Inżynierska.
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Pracownik Tramw[ajów] Miejsk[ich], st[acja] Praga.
Sympatyk komunizmu.

Km
Koszutska H.
Autorka czytanek na klasę II, wydanych przez państw.[owe] wyd.[awnictwo] mniejszości
nar[odowych] Ukrainy (we Lwowie) [w] [latach] 1940/[19]41 r.
+ON

Kot Stanisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Między 25 a 30 XI w Zarczycach Dużych odbywały się u niego zebrania, w których wzięli
udział delegaci z całej G[eneralnej] G[uberni] oraz dwóch delegatów [z] Zagłębia
Dąbrowskiego.
Jest on kierownikiem zakonspirowanej komórki komunistycznej w Zarczycach Dużych
(gmina Węgleszan).
Z zawodu kamasznik.
1 X [19]43 [r.]
(St./r.b.184)

Kotlarek Edmund
Ur.[odzony] 18 IX [19]11 [r.] – Żłobnica.

Prokur[atura] Łódź, 4 V Rs /40/42
„Deutsche Fachndugsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Km
4110 pź. 37/B.2
Kotula
Komunista, pochodzi z miechowskiego powiatu, syn gospodarza.
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Kotus
Wybitny działacz komunistyczny. Ukrywa się. Żona jego, Kotusowna, siedzi obecnie
(V [19]43 [r.]) na Pawiaku.
I-6

Kotus
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Daleka, ukrywa się.
Żona jego, akuszerka, aresztowana za działalność komunistyczną (wiosną [19]43 [r.]
wiadomość, że jest na Pawiaku)
Wybitny działacz komunistyczny.
Zaprzyjaźniony z rodziną Łeczyckich.
Trudni się handlem.
Mjr Karcz

Kotusowa
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Daleka.
Akuszerka.
Wybitna działaczka komunistyczna, przebywająca obecnie na Pawiaku.
Mąż jej Kotus, ukrywa się. Trudni sie handlem.
Zaprzyjaźnieni z rodziną Łęczyckich.
Mjr Karcz

Kotusowa
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Daleka.
Z zawodu akuszerka. Wybitna działaczka komunistyczna. Obecnie (V [19]43 [r.]) przebywa
na Pawiaku. Mąż jej: Kotus, wybitny działacz komuny, ukrywa się.
I-6

Kowalczyk
[Zamieszkały:] Łomianki (ma własny domek).
Zasłużył się i jako długoletni komunista jest obecnie na utrzymaniu partii.
Sierpień [19]43 [r.]
N3
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Kowalczyk
[Zamieszkały:] Sierbowice-Gł.[ówne].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Kowalczyk (Kowalik?)
Przed wojną pracuje w ZNP, prowadził organizację komunistyczną – obecnie również
czynny.
Sierpień [19]43 [r.]
N3

Kowalczyk Edward
[Zamieszkały:] Wierzbnik, [ul.] Piłsudskiego 112. Komunista.
Pracownia

Kowolczyk Jan
[Zamieszkały:] Łoskowice. Miechów.
15 III [19]43 [r.]

Godło

Kowalczyk Jerzy
Komórka PPR F[abry]ki Sprawdzianów przy ul. Duchnickiej.
Monopol Nachrichtendienst

Kowalczyk Jerzy
[Zamieszkały:] Łomianki.
Szlifierz, czł.[onek] PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.
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Kowalczyk Jerzy
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] gm.[ina] Młociny.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Km
4112 gr. 37/L.IX
Kowalczyk Józefa
[Zamieszkały] [ul.] Stolarska 11 m. 43.
Ur.[odzona] [w] 1910 r., córka Kazimierza i Aleksandry. Łączniczka Centralnej Redakcji
KPP, jak również łączniczka pomiędzy różnymi instytucjami partyjnymi.

Kowalczyk Zofia (ur[odzona] [jako] Patora)
Ur.[odzona] 3 V [19]01 [r.] – Kębliny.
Prokur[atura] Łódź 4 V Rs 746/42
„Deutsche Fahndugsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kowalenko Dymitr (pseudonim)
patrz: Urmacher Szmul i Segał (fałsz[ywe] nazwisko).

Kowalewska Wacława
Ur.[odzona] 6 V [19]16 [r.] – Kutno.
Państwowa policja kryminalna
„Deutsche Fahndugsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kowalewski
Działacz PPR – pracownik Gazowni Miejskiej – [ul.] Ludna nr 16.
Aresztowany z 17/18 V [19]43 [r.]
993/G
43/9 ew
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Kowalewski Stanisław
B[yły] porucznik wojsk pancernych.
Rzekomo KC PZPR, I 1942 r.
Monopol Nachrichtendienst

Kowalewski Stefan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Zamoyskiego 20.
Stwierdzony komunista.
Monopol Nachrichtendienst

Kowalik
[Zamieszkały:] W-wa, ul. ks. Janusza 72 barak 8 m. 8.
Pracownik Zarz.[ądu] Miejsk.[iego].Czynny komunista, znany z czasów przedwojennych.
Obecnie czynny w dzielnicy Koło i wśród pracowników Zarz.[ądu] Miejsk.[iego]. Przed
wojną interesowała się nim policja polityczna. Nie można było ustalić jego personaliów. Pod
powyższym adresem mieszka kilka lat.

Km
4130 lp. 37
Kowalik
[Zamieszkały] [ul.] ks. Janusza 72 barak 8 m. 8.
Komunista.
4124 srp. 37/R.I – Zawierucha komunikuje, że K., pracownik Zarządu Miejskiego,
zam.[ieszkały:] baraki miejskie nr 8 m. 8, jest znanym i czynnym komunistą z czasów
przedwojennych, którym interesowała się wówczas policja polityczna. Obecnie jest czynnym
w dzielnicy Koło i wśród pracowników Zarządu Miejskiego. Nie można było ustalić jego
personaliów. Pod wyżej wym.[ienionym] adresem zamieszkuje kilka lat.

L.IX
Kowalik
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
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KM

Narod.[owość]

Zawód prac.[ownik] miejski
Stan cyw.[ilny]
Adres W-wa, [ul.] ks. Janusza 72. Barak miejski nr 8 m. 8.
W tym samym domu mieszka Wiliński. Znany sprzed wojny komunista. B.[ardzo] czynny.
Poszukiwany przed wojną przez policję. Ob.[ecnie] czynny w dzielnicy Koło i wśród
prac.[owników] miejskich. Może się okazać b.[ardzo] niebezpieczny dla ruchu
niepodl.[egłościowego] „Zawierucha”.
14 VIII [19]41 [r.] nr 57 poz. 7. R. I.
ON

Kowalik Kazimierz
Bez stałego miejsca zamieszkania. Matka jego mieszka [ul.] Wolska 7/18 z synem Feliksem,
córka zamężna.
Kowalik mieszka najczęściej w Jelonkach, dom Ostrowskich [przy] ul. Konopnickiej, gdzie
zajmują dwa pokoje i tam posiada stację nadawczą.
Handluje obuwiem w bazarze Janasza – budka 107. Rysopis: wysoki, tłusty, ciemny blondyn,
twarz owalna, oczy małe szare, wydatny podbródek, nos zadarty, twarz śniada.
Z zawodu ślusarz.
Wedle opinii sąsiadów z Jelonek – komunista. Stwierdzono jego kontakty z Szustkiewiczem
Mieczysławem, [zamieszkałym] ul. Grójecka 81a/7, komendantem PPR na Ochotę-Mokotów.
Mecenas
43/9 ew

Kowalska
Konduktorka tramwajowa.
Młoda, b[ardzo] przystojna, półinteligentka.
Agentka „Ge[stapo]”, gdzie pracuje od drugiej połowy [19]42 r. Posiada legitymację
wystawioną przez „Ge[stapo]” za nr 266 (biała). Posiada ona na terenie W-wy trzy lokale,
w tym jeden przy ul. Marszałkowskiej, gdzie przyjmuje oficerów SS.
15 VIII [19]43 [r.]
994/B
według relacji Konrada
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Km
4118 wrz. 37/L.IX-W.6-W.4
Kowalska
[Zamieszkała:] Świder, ul. Majowa 16.
Czynna komunistka utrzymująca kontakt z ekspozyturą sowiecką.

L.IX
KM
Kowalska
Z domu
Ur.[odzona]
Córka
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkała:] Świder, ul. Majowa 16.
Wg inform.[acji] US – ważna komunistka.
B.[ardzo] aktywna. Utrzymuje kontakt z ekspozyturą sowiecką.
18 IX 1941 [r.]
W.4

Km
4112 gr. 37/L.IX
Kowalska Cywia
[Zamieszkała:] Łódź, [ul.] Legionów 5.
Ur.[odzona] 2 IX 1914 r., córka Jechudy i Chany, wyzn.[ania] mojżeszowego, nar.[odowość]
żydowska, studentka W[olnej] W[szechnicy] P[olskiej], a następnie W[yższej] S[zkoły]
H[andlowej]. Komunistka. W związku z zamierzonym obchodem „święta 3 L” w W-wie
w r.[oku] 1933 komuniści poczynili odpowiednie do tego przygotowania. W przygotowaniach
tych zatrudniona została i Kowalska. Powiadomiona o powyższych przygotowaniach policja,
zatrzymała w dniu 18 I [19]33 r. Kowalską, która przewoziła z ul. Wilczej 47/49 walizkę,
w której między innymi znajdowało się: powielacz, farba do powielacza, kilka odezw
komunistycznych, odbitych na tymże powielaczu zaczynających się od słów „Katowski Rząd
Piłsudskiego”. Walizkę tą Kowalska przekazała innemu komuniście. Wyrokiem SO w W-wie
z dnia 5 IV [19]35 r. w sprawie VIII 1 K 38/35 została skazana z art. 97 par. i w związku
z art. 93 par. 2 na 2 lata więzienia z zawieszeniem wykonania kary na 5 lat. W czasie rewizji
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u Maryl Chai ujawniono ulotki, zaczynające sie od słów „Katowski Rząd Piłsudskiego”.
Ulotki te były przez Kowalską rozrzucane na terenie Państwowej Średniej Szkoły Techniczne
Kolejowej w W-wie przy ul. Chmielnej. (vk [vide kartoteka] Goldgewicht).

L.IX
KM
Kowalski Adam
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
ON

Narod.[owość]
Mirkowska F[abry]ka Papieru

Kowalski Marian
Rzekomo nauczyciel szkoły powszechnej w W-wie. Poprzednio mieszkał na Bródnie –
komendant V-tej dzielnicy (Żolibórz-Marymont oraz części Muranowa) komun.[istycznych]
oddz.[iałów] bojowych. W sferach komun.[istycznych] znany pod ps[eudonimem]
„Komendanta”. W ewidencji ludności osobnik taki jako nauczyciel nie jest notowany.
Identyczności na razie nie ustalono. Liczne kontakty z Lublinem. Dobry organizator,
w sztabie C[entralnego] W[ydziału] W[ojskowego] KPP bardzo ceniony.
Grom-Just

Km
4116 srp./41
Kowalski Marian
Rzekomo nauczyciel szkoły powszechnej w W-wie, poprzednio mieszkał na Bródnie, obecnie
jest komendantem komunistyczne[j] organizacji bojowej na V dzieln.[icy] (Żoliborz,
Marymont i część Muranowa).
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L.IX
KM
Kowalski Marian
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Rzekomo nauczyciel szkoły powsz.[echnej] w W-wie. Mieszkał na Bródnie. Jest
komendantem 5 Dzielnicy (Żoliborz-Marymont oraz części Muranowa) k[o]m[unistycznych]
oddziałów bojowych. „z listy XII 40” (vide C[entralny] W[ydział] W[ojskowy]).

Kowalski Stanisław
Zob. inf. dot. Jemiołkowskiego.

Kowalski Witold, pseud[onim] „Łapa”
Były marynarz. Inwalida z ręką na temblaku. Łącznik między Związkiem Inwalidów
w W-wie a kierownictwem PPR w W-wie.
Były kolporter na f[abry]kę Ursus. Obecnie (VI [19]42 [r.]) z kolportażu usunięty.
I-40
Lombard-L.dz.1626
Kowalski Władysław
Ur.[odzony] 25 V 1908 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Rudzka 14 m. 2.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w Warszawie [przy] ul. Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999

Kowalski Zygmunt
Ok[oło] 36 lat.
Widziany w III 1943 [r.].
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Pochodzi z Łodzi.
B[yły] [członek] C[entralnego] W[ydziału] W[ojskowego] KPP.
Monopol Nachrichtendienst

Kowalski Zygmunt
Członek PPR. Lat około 35, szczupły, szatyn. Łodzianin.
N3

Kozel Kazimierz
Ur.[odzony] około 1927 [r.].
[Zamieszkały] ul. Piekarska, dom własny, bez zajęcia.
5 XI [19]43 [r.]
l.85a
l-6

Kozeł Kazimierz
Ur.[odzony] w r.[oku] 1926.
Zam.[ieszkały:] Żerań, [ul.] Piekarska, dom własny.
Bez zajęcia.
5 XI [19]43 [r.]
l.85 a
l-6
Km
4026 m. 37/LB
Kozłowski Josek
[Zamieszkały:] Końskie.
Żyd, prowadzi akcje komunistyczną wśród żołnierzy WP.

Km
z listy
Kozłowski Josek
Komunista.
+ON
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Kozłowski Julian
[Zamieszkały:] Strzyżów.
Szofer cukrowni.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP. W r.[oku] [19]39 konfident NKWD. Był
u bolszewików dyrektorem szkoły rzemieślniczej we Włodzimierzu, obecnie jest w Łucku.

Kozłowski Karol
Ur.[odzony] około 1904 r.
[Zamieszkały:] Falenica, ul. Teatralna 23.
Hutnik. Żonaty, ma troje dzieci. Utrzymuje stały kontakt z Marciniakiem, znany[m]
komunistą sprzed wojny.
13 XI [19]43 [r.]
L-451
I-6
Kozłowski Stanisław
Ur.[odzony]
[Zamieszkały] [ul.] Grzybowska 72.
Pod pretekstem handlu starzyzną, handluje bronią. Aktywny członek PPR, posiada duże
możliwości na terenie policji niemieckiej, wśród żołnierzy (w domu tym mieszka dwóch
Kozłowskich Stanisławów).
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Kozieł (Kosieł, Kosioł)
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Krzywe Koło 11.
Pracownik Monopolu Spirytusowego.
Rozporządza dużymi sumami pieniędzy.
Monopol Nachrichtendienst

Koziełł vel Koziełło vel Kozioł
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Krzywe Koło 11.
Zatrudniony w Monopolu Spirytusowym.
Ożeniony z nauczycielką.
Rozporządza dużymi środkami finansowymi.
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Znany przed wojną ze swych sympatii komunistycznych.
Przypuszczalnie członek K[omitetu] D[zielnicowego] PPR na Stare Miasto.
N3
43/9 ew.

Koziełł vel Koziełło vel Kozioł
[Zamieszkały] [ul.] Krzywe Koło 11.
Pracuje w Monopolu Spirytusowym, znany przed wojną ze swych sympatii komunistycznych,
obecnie czynny komunista, ożeniony z nauczycielką, rozporządza dużymi środkami
finansowymi (11 II [19]43 [r.] – Szeremeta Knajpa).

Km
4128 pź. 37/Amb
Kozikowski Józef
[Zamieszkały] ul. Kamionkowska 41 m. 5.
Wraz z Krajewskim (vk [vide kartoteka]) i Grabskim Tadeuszem (vk [vide kartoteka]) tworzy
jaczejkę komunistyczną skupującą broń i werbującą do akcji dywersyjnej podoficerów,
specjalnie z K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza].

„Kozioł”
Zam.[ieszkały] ul. Lwowska 2 m. 16.
Patrz Fronczak Juliusz.

Kozłowski
[Zamieszkały:] Łódź.
Rosjanin, kierownik wojskowej roboty w Łodzi, który miał papiery na to nazwisko
i narodowość. W marcu 1942 [r.] był mjr. albo ppłk. oddziałów specjalnego przeznaczenia;
komisarz z okresu wojny polsko-bolszewickiej, ze zruszczonej polskiej rodziny, mówił
dobrze po polsku tylko z rosyjskim akcentem. Kierownictwo tej akcji było w Warszawie.
Dysponował znaczną ilością broni, którą chciał nam oddać pod warunkiem
podporządkowania się. Miał pod swymi rozkazami oddziałek z kilkunastu spadochroniarzy
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sow.[ieckich] oraz kilku volksd.[eutschów]. Nastawiony był na zorganizowanie partyzantki
polskiej i w tym celu szukał kontaktów z organizacjami polskimi. Wydaje się, że akcja ta nie
udała się i że oficer, który ją organizował przeniósł się gdzie indziej. K. twierdzi,
że ma również oddziały w Kaliszu i Zduńskiej Woli.

Km
4024 w. 37/W.I
Kozłowski Aleksander
[Zamieszkały] [ul.] Wileńska 41.
Komunista, znany przed wojną ze swej działalności.
+ON

Kozłowski Aleksander
Ps.[eudonim] „Olek”.
Zamieszkiwał [ul.] Wileńska 41, obecny adres nieznany, aktywista kom.[unistyczny] Pragi.

Kozłowski Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Grzybowska 72 ( w domu 2 osob.[y] tego imienia i nazwiska). Pod
pretekstem handlu starzyzną, handluje bronią. Aktywny członek PPR – posiada duże
możliwości na terenie niemieckim oraz duże znajomości wśród żołnierzy.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

Km
Kozłowski Szczepan
[Zamieszkały] [ul.] Czechowiecka 10.
Pracownik Elektrowni Miejskiej (dział transformatorów). Głośno wyrażał swoje uznanie dla
ustroju komunistycznego. Zwolniony z pracy 1 I 1941 r.
+ON

242

Km
4130 ls. 37/R.13
Kozłowski Szczepan
[Zamieszkały] [ul.] Czechowicka 10 (Gocławek).
Pracownik Elektrowni Warszawskiej. Od marca 1941 r. nie pracuje, przed zwolnieniem
chorował czas dłuższy. Komunista.

Km
414 wrz. 37/R.I-Zawierucha
rap. nr 60
Kozłowski Władysław
[Zamieszkały] [ul.] Wileńska 39.
Pracownik w Ambulatorium Sanitarnym VII Rejonu PKP. Kozłowski pracuje wraz
z Osmólskim Stanisławem (vk [vide kartoteka]). Odznaczał sie wielką gorliwością wobec
władz niemieckich przy badaniu funkcjonariuszy kolejowych celem wysłania ich na roboty
do Niemiec. Chodzi na obiady do kasyna niemieckiego, znajdującego się na Dworcu
Wileńskim. Kozłowski z protekcji Niemców jest felczerem na Kolei i w Magistracie M.[iasta]
W-wy. Oprócz tego przyjmuje chorych w swoim prywatnym mieszkaniu, które mu
przydzielili Niemcy „za zasługi”. Kozłowski podejrzany jest o działalność komunistyczną.
Jest to człowiek dwulicowy i chciwy pieniędzy. W r.[oku] 1940 w czasie jednej z obław
na mężczyzn, kazał dozorcy domu, w którym mieszka zamknąć bramę, aby mężczyźni
uciekający nie mogli sie schować. Kozłowski przyjaźni się z Łukasiewiczową
(vk [vide kartoteka]), konfidentka G[estap]o.

Kozolubski Jerzy
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Senatorska 19.
Obecnie (lato [19]43 [r.]) chodzi do podchorążówki, K. Farankowska i Kozolubski
dowiedzieli się, że ktoś się o nich wypytywał u dozorcy! Farankowska boi się następstw.
Możliwe jest, że chodzi o zastraszenie Farankowskiej w celu wyciągnięcia od niej
dokładniejszych danych.
I-7121
I-6
43/9 ew
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Kozolubski Julian Feliks Tadeusz
[Zamieszkały:] W-wa, ul, Senatorska 19/18.
Ur[odzony] 5 X [19]24 [r]. [Wyznanie] rzym[sko]-kat[olickie] – Polak. Im.[iona] rodz[iców]:
Juliusz i Stanisława. Razem mieszkają: Kozolubski Juliusz Marcin, ur[odzony]
3 VI [18]97 [r.], im[iona] rodz[iców] Marcin i Franciszka Jasinska, [wyznanie] rzym[sko]-kat[olickie], Polak. Kpt. dypl.[omowany], leg.[itymacja] wojsk.[owa] n[r] 48 z dz.[iennika]
z[wiązku] of[icerów] [rezerwy] [z] 1933 [r.], dok[ument] III, zameld[owany] z [ul.] Targowej
40/15 dn[ia] 30 IV [19]35 [r.]. Mieszkał [ul.] Senatorska 19/18 – obecnie przebywa zagranicą.
Kozolubska,
ur[odzona]
[jako]
Smolen
Stanisława,
[wyznanie]
rzym[sko]-kat[olickie], Polka, obecnie niegdzie nie pracuje – wyprzedaje różne rzeczy na utrzymanie
(matka Juliana).
Kozolubscy wg opinii dozorcy są ludźmi cichymi, spokojnymi, którzy utrzymują się z resztek
dobytku, który sprzedają, ubierają się skromnie. Odnajmują część pięciopokojowego
mieszkania.
Ich sublokatorzy:
Mania Walenty, ur[odzony] 9 II [19]14 [r.], poprzednio mieszkał w Chrośnicy – biuralista.
Im[iona] rodziców: Bartłomiej i Marianna. Zameld[owany] 15 IV [19]43 [r.] z [ul.] Chłodnej,
Mania, ur[odzona] [jako] Hiller Irena, ur[odzona] 7 VIII [19]20 [r.], im[iona] rodz[iców]:
Marian i Natalia. Zameld.[owana] w marcu [19]43 r. z Częstochowy. Mania Irena Anna
(córka), ur[odzona] 2 IV [19]43 [r.].
I-7121
I-6

Km
Kożuch Piotr
Współpracownik „Nowych Widnokręgów” – czasopisma drukowanego w Moskwie.
+ON

Km
4128 pź. 37/Amb.
Krajewski
[Zamieszkały] [ul.] Kamionkowska 41 m. 4.
Wraz z Kozikowskim Józefem (vk [vide kartoteka]) i Granskim Tadeuszem (vk [vide
kartoteka]) tworzy jaczejkę komunistyczną skupująca broń i werbującą do akcji dywersyjnej
podoficerów, specjalnie z K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza].
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Krajewski Jan
[Zamieszkały:] Pruszków, ul Żeromskiego 19 (papiernia).
Lat ok. 70. Były emeryt kolejowy, z zawodu ślusarz. Były działacz PPS lewica i KPP.
Obecnie członek PPR. Przyjął na mieszkanie Józefa Cioka, skarbnika PPR. Mieszka w domku
własnym.
I-6

Kranc Dawid Damian
Zob. Krantz Dawid Damian.

Km
4123 srp./3 Ju-M.
Krantz
Kranc Dawid Damian
Zam.[ieszkały] [ul.] Leszno 25 m. 11.
Współpracuje z komunistami. Ma syna Jerzego [i] córkę Ninę. Mieszka w okolicach
Czerniakowa.
419 wrz. 37/L.IX komunikuje, że Kranc, ur.[odzony] [w] 1881 r., syn Mojżesza i Sary
z d.[omu] Ajsenhein, wyzn.[anie] prawosławne, zarządzający fabryką broni. Ma dzieci: Jerzy,
ur.[odzony] [w] 1920 r., wyzn.[ania] prawosławnego, zam.[ieszkały] [ul.] Opaczewska 54
m. 8 i córka Nina, ur.[odzona] [w] 1922 r., wyzn.[ania] prawosławnego, zam.[ieszkała]
[ul.] Opaczewska 54/8. K. należał do górnej warstwy „Spartakusa” przed jej rozbiciem.

Krantz (Kranc) Dawid Damian
Od 5 IX [19]40 [r.] [zamieszkały] [ul.] Leszno 25 m. 11.
Ur.[odzony] 13 II 1881 [r.], s.[yn] Mojżesza i Sary, [wyznanie] prawosł.[awne], zarządzający
fabryką brązów artyst.[ycznych]. Ma syna Jerzego, ur.[odzonego] 3 VI 1920 [r.],
zam.[ieszkałego] przy ul. Czernikowskiej 80/15 oraz córkę Ninę, ur.[odzoną] 6 V 1922 [r.],
zam.[ieszkałą] przy ul. Opaczewskiej 54/8. Dębiak, Dłubek, Karlson i Krantz należeli
do górnej warstwy „Spart[akusa]” przed ostatnim rozbiciem. Obecnie mają brać udział
w pracach centrali „K”.
Grom-Just
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Km
4131 gr. 37/L. IX
Krasnobród Adela
Zam.[ieszkała] [ul.] Nowolipie 47 m. 52.
Córka Izraela Mendla i Rozali, wyzn.[ania] mojżeszowego, nar.[odowość] żydowska.
Komunistka. Na zlecenie Gliksona (vk [vide kartoteka]) podjęła się korekty jednodniówki
„Nasza Sprawa”.

Krassowska „Krasa”
W redakcji „Myśli Młodych”.
Podaje się za hrabinę. Harcerka, dziennikarka, lat około 25.
Utrzymuje dość bliskie stosunki z PPR przez swego kochanka – członka komunistycznej
partii.
994/B
(Wilczur)

Km
Anonim nr 79
Kraszewski Edward
[Zamieszkały:] Reguły.
Według anonimu pisanego do G[estap]o, entuzjasta ZSRR.

Km
4112 gr. 37/L.IX
Kratka Józef
Ur.[odzony] 23 IX 1914 r. w Pińsku, syn Ezriela i Chany Bajli Szkolnik. Był w 1934 r.
karany z art. 154 KK skazany został na 1 rok więzienia. Kratka wraz z Kohnem
(vk [vide kartoteka]) i innymi zorganizował jaczejkę komunistyczną na terenie szkoły
wieczorowej przy ul. Dzielnej 61 w W-wie. Wyrokiem Sądu Okręgowego w W-wie skazany
został z art. 97 par.1 w związku z art.93 par. 2 KK. na 2 lata więzienia.
+ON
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Obwód Skowronek
Krecynger Michał
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Ostrzeszewo, gm.[ina] Chodaków.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Kreciejewski Władysław
[Zamieszkały:] Wawer, ul. Bohaterów 15.
Strażak oddz.[iału] Straży Ogniowej Pl. Teatralny.
Komunista, członek PPR, przed wojną wybitny działacz związkowy Związku Pracowników
Miejskich, ul. Warecka 7. Na terenie tego Związku tworzył wraz z Ałykowem tzw. Czerwoną
Frakcję. Po wyrzuceniu Ałykowa ze Straży, Kręciejewski ukrywał go. Obecnie nastawienie
Kręciejewskiego wybitnie wrogie dla Polski.
I-6

Kriszynski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Miedziana 13/13.
Major.
Zajmuje się propagandą komunistyczną.
Nieostrożny, gadatliwy.
Monopol Nachrichtendienst

Krolak
[Zamieszkały:] Sochaczew.
Student prawa, urzędnik starostwa.
Obecnie jakoby w partii nieczynny.
Utrzymuje ścisłe kontakty z PPR.
Monopol Nachrichtendienst

Obwód Skowronek
Krolak Zbigniew
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronki.
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Urzędnik starostwa.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Krolikowski Kazimierz
Ur.[odzony] 10 X [19]23 [r.] – Łódź.
Państw[owa] policja krym[inalna] DKB1 4513 (12)
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kromicki
Jeden z wybitnych działaczy komunistycznych na Śląsku. W 29 wypadkach spowodował
wsypę członków organizacji polskich.
992

Kromicki
[Zamieszkały:] Śląsk.
Działacz komunistyczny z terenu Śląska, któremu udowodniły organizacje śląskie
w 29 wypadkach wsypanie tajnych organizacji polskich.
Fonsio

Kropielnicki Bolesław
[Zamieszkały] [ul.] Gdańska 51.
Sympatyk komuny.
(Knajpa 5 IX [19]42 [r.]).

Król Piotr
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Czerniakowska 140 wzgl[ędnie] 145.
Szewc. Jest on jeńcem bolszewickim, który w [19]41 r. uciekł z obozu i został przygarnięty
i zaopatrzony w fałszywe dokumenty przez Szlaka i jego braci oraz umieszczony w zakładzie
szewskim należącym do ich szwagra w charakterze czeladnika. Pochodzi spod Kurska.
Początkowo zachowywał się nienagannie – dopiero po skontaktowaniu się z tutejszymi
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komunistami zaczął zachowywać się prowokacyjnie, za co zwolniono go z pracy. Obecnie
pracuje w jakimś zakładzie produkującym obuwie dla wojska niemieckiego. Odgraża się,
że „niedługo z Polaczkami będzie koniec” i obiecuje zemstę Szlakowi.
Naprawa
43/9 ew

Km
415 kw. 37/ Tkacz
Królikowski Zygmunt
Kontaktuje się z Wieczorkiem i Rottergruberem (vk [vide kartoteka]). 24 II [19]41 [r.]
spotkali się o godz. 18-tej przed domem [przy] [ul.] Tamka 40. 5 IV o godz. 19-tej
Kr.[ólikowski] wszedł do domu nr 18 przy ul. Żelaznej. Królikowski jest komunistą z Płocka.
+ON

Grupa Konar
„Kruk”
Pseudonim.
D[owód]ca bojowy terenu Lubertowskiego oraz grup na Makoszce. Ukończył dwa lata
medycyny.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Kruk Elżbieta
Ur.[odzony] 4 XI [18]91 [r.] – Kalenice.
Prok[uratura] Łódź 4 V Rs 169/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Km
Anonim nr 89
Krukowski Franciszek
[Zamieszkały:] wieś Paszki Duże k.[oło] Radzynia Podl.[askiego].
Ma kontakt z jakimś Żydem, który według anonimu pisanego do G[estap]o jest komunistą.
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Krupa Alfred
[Zamieszkały] Włochy, ul. Słowackiego 12.
Tokarz z f[abry]ki „Ursus”.
Kontaktuje się z Szymczakiem tj. I-401.
Zwolennik PPR.
I-603
I-6
43/9 ew

Km
Kryńska Ewa
Pseudonim „Wera”.
[Zamieszkała] [ul.] Żurawia 24 m. 11 u p. Praussowej.
Przed wojną komunistka. Obecnie, od chwili powrotu jej męża z Wilna (mąż malarz
Kryński), wygłasza przychylne opinie o bolszewizmie, dodając, że nastąpiła tam duża zmiana
na lepsze. Do niedawna K. była w ciężkich warunkach materialnych – ostatnio uderza duża
poprawa. Bliscy jej krewni ostrzegają przed nią ludzi zaangażowanych niepodległościowo.
Kryńska pracuje w M.[orskim] Oku (prasa) – poprzednio pracowała w innej komórce.

Krysiak Franciszek
[Zamieszkały:] Falenica, ul Folwarczna 7.
Nauczyciel szkoły powszechnej.
Lat 38, wysoki, średniej tuszy, blondyn, wysportowany. Kochanką jego jest Rudnicka.
Nieżonaty. Przed wojną bardzo chętnie wykładał o Rosji sow[ieckiej] dzieciom w szkole
chwaląc sowiecki ustrój. Miał o to przykrości ze strony rodziców – ostrzeżenie
od Inspektoratu Szkolnego oraz opublikowano jego postępowanie w pismach Stronnictwa
Narodowego.
O tym, czy obecnie pracuje, brak danych.
23 VIII [19]43 [r.]
I-451
I-6

Krysinska Adela
[Zamieszkała:] gm[ina] Boguty, wieś Moszowa.
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Dawna komunistka – obecnie agitatorka komunistyczna. Współpracowała z bolszewikami.
Lat 60.
Lato [19]43 [r.].
Pracownia 626

Km
407 gr. 37/R.13
Krystowiak Stanisław
Pracownik Mirkowskiej Fabryki Papieru, sympatyk komunistów.
+ON

Kryżowski
[Zamieszkały:] Śniatyn.
Inżynier.
Po wkroczeniu bolszewików na tereny wschodnie wstąpił do partii i dostał pracę na terenie
pogranicza rumuńskiego.
Zorganizował we wsi Wołoczkowce b.[ardzo] silną placówkę techniczną. Założył w przystani
nad Prutem wielkie laboratorium chemiczne.
Utrzymuje kontakt z Rumunią.
Utrzymuje kontakt z Horodenką, Uścieszko i Trembowlą.
N3

Krzemiński Tadeusz
Ślusarz starszy [w] warszt.[atach] kolej.[owych] na Pelcowiźnie.
21 XI [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Korwin”. Stoi na czele nielicznej grupy komunistów i jest
ośrodkiem rozdawnictwa gazety „Do czynu”.

Krzemiński Walenty
[Zamieszkały] [ul.] E. Plater 25/4.
4 VI [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Antoniego i Leokadii, ur. 26 I 1914 [r.],
poprzednio mieszkał przy ul. Śniadeckich 9/5. Jest śpiewakiem kabaretowym i występuje
obecnie w Hollywood, [ul.] Hoża 29. Jest komunistą i agentem NKWD. Działa na terenie
W-wy i okolicy. Używa pseudonimu „Walenty” – Walentino – Walek”. Miał zamiar
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niedawno wyjechać z W-wy. Prowadzi b.[ardzo] ostrożny tryb życia, czasami nocuje u niego
jakiś osobnik – Rosjanin, o których brak bliższych danych.

Krzepicki Władysław
[Zamieszkały:] Okuniew pod Nowym Dworem.
Właściciel piekarni – v[olks]deutsch.
Czynny działacz PPR. 5–6 razy miesięcznie kolportuje bibułę komunistyczną lub jeździ
na zebrania do swego teścia Dubskiego do Kałuszyna oraz do Władysława Trzoskowa
w Wieliszewie. Obaj są czynnymi komunistami. Krzepicki pracuje również jako konfident
Gestapo.
N3
43/9 ew

Krzepicki Władysław
V[olks]d[eutsch], właściciel piekarni w Okuniewie pod Nowym Dworem, na terenie
Okuniewa i N.[owego] Dworu pracuje jako konfident G[estap]o, b.[ardzo] często, 5-6 razy
w miesiącu, przyjeżdża do swego teścia Franciszka Dubskiego do Kałuszyna oraz
do Władysława Trzaskowa w Wieliszewie, obaj komuniści. K. przywozi i kolportuje bibułę
komunistyczną.
(11 II [19]43 [r.] – Knajpa/Szeremeta).

„Krzesław”
Zob. Cynarski Jan.

Km
415 wrz./3Ju-M.
Krzesławski
Vide kartoteka Cynarski Jan.
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Krzywnicki Mieczysław
Lat około 25.
Aktywny działacz PPR na terenie Avii. Objaśniał o charakterze napadu na PWPW
na Wybrzeżu Gdańskim.
l-6
43/9 ew

Krzyżycki Stanisław
Ur.[odzony] około 1908 [r.].
Zam.[ieszkały:] Częstochowa. Na terenie powiatu jędrzejowskiego i włoszczowskiego
przybywa na jeden lub dwa dni w miesiącu. Jest okręgowym instruktorem i łącznikiem
komórek komunistycznych.
Rysopis: wzrost średni, brunet z wąsami, 2 złote zęby, jeden w dolnej szczęce z lewej strony,
drugi w górnej z prawej strony, twarz pociągła, nos nieco garbaty.
Podróżuje jako sprzedawca obrazów. Przed wojną pracował jako urzędnik w Częstochowie,
a tropiony przez władze polskie za działalność komunistyczną, zbiegł do Rosji, skąd powrócił
już w czasie wojny jako instruktor komunistyczny.
1 XI [19]43 [r.]
(St./r/b.1844)

Krzyżanowski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Wesoła, dom Pieńkowskiej.
Ułomny. B[yły] pułkownik armii bolsz[ewickiej]. Podaje się za oficera WP.
Czynny działacz komunist.[yczny] na terenie Wesołej, agitator. Obelżywie wyraża się
o Polakach i odgraża się, że zrobi porządek po przyjściu bolszewików.
GROM

Krzyżanowski Franciszek
[Zamieszkały:] Starachowice, kol[onia] Robotnicza 105/2.
Komunista.
Pracownia
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Kowanow Lidia
[Zamieszkała] [ul.] Złota 57/24.
Krawcowa.
19 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Ur.[odzona] 12 II 1903 [r.], bez narodowości,
z pochodzenia Rosjanka, obecnie przebywa w Gocławku, gm.[ina] Wawer. Członek KPP.

„Kuba”
Dowódca bandy partyzantów z Puszczy Kampinoskiej.
N3

Kubiak Johann
Ur[odzony] 7 VI [18]99 [r.] – Zborów.
Sąd Gr[odzki] Wieluń
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Kubicki Marian
Jedna z naczelnych postaci C[entralnego] K[omitetu] W[ykonawczego], trockista, uchodzi
za karierowicza i megalomana, zdolny taktyk, umiejący posługiwać się własnym otoczeniem.
Wiadomo o nim, że należał do przybudówki KPP „Lewica Literacka” oraz wchodził w skład
redakcji „Dziennika Popularnego” (w 1937 [r.]) i ściśle współpracował z komunizująca grupą
w PPS (Barlicki-Dubois). Niemeld.[owany].
Just
+3M
Kubiszewski Maksymilian
Syn Teofila i Stanisławy, został zasądzony przez Sądy Polskie na 6 lat więzienia
za komunizm.
+ON

Kubiszewski Maksymiljan
[Zamieszkały] [ul.] Powązkowska 41/8.
19 IX [19]41[ r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S[yn] Teofila i Stanisławy, członek KPP. Przez
Sądy Polskie skazany na 6 lat więzienia.
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Kucyk
Zamieszk.[ały] w Otwocku.
Żyd.
Pracuje w org.[anizacji] komunist.[ycznej].
Kuczbard Zygmunt
Technik dentystyczny
30 IX [19]41[ r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S[yn] Jakóba i Chany, ur.[odzony] 29 IV
1903 [r.], wyzn.[anie] mojż.[eszowego], wysoce zaangażowany członek KPP. Przed wojną
pracował dla sow.[ieckiego] wyw.[iadu] wojskowego na terenie Polski. Żona Masza
z Orensztajnów, c.[órka] Moszka i Frajdy, ur.[odzona] 1 VII 1903 [r.], syn Mieczysław,
ur.[odzony] 11 XI 1931 [r.]. K. przebywa obecnie pod fałszywym nazwiskiem na terenie
W-wy, adres jego nieznany, otoczenie rozpuszcza pogłoski, że uciekł do Rosji, co jednak nie
jest prawdą.

Km
4116 srp./41
Kuczek Władysław
[Zamieszkały] [ul.] Wolska 101 (lub u siostry Wolska 105).
Zastępca komendanta oddziałów bojowych IV dzielnicy (Wola-Jerozolima) vk [vide
kartoteka] Fedorowicz.
4117 gr. 37/L.IX komunikuje, że K. w Ewidencji nie figuruje. Podany adres jest nieaktualny –
dom ten jest niezamieszkały, mieszczą sie tam składy „Elibona”.
+ON

Kucharski Antoni Kazimierz
[Zamieszkały] [ul.] Krak.[owskie] Przedm.[ieście] 53 m. 4
Ur.[odzony] 29 XI 1908 [r.] w W-wie, s[yn] Antoniego i Marii, [wyznanie] rzym[sko]-kat[olickie], Polak. Od 1 IX 1941 [r.] mieszka pod powyższym adresem. Kawaler, utrzymuje
ojca i matkę. Ukończył 4 klasy gimnaz.[jum]. Od 8 III 1941 [r.] pracuje jako kucharz
w Bristolu. Poprzednio pracował „Pod Srebrną Różą” przy ul. Sienkiewicza. Kucharski
przyjęty był „z wolnej ręki” do Bristolu, tzn. było zapotrzebowanie na kucharza. Na terenie
pracy ruchliwy. W dobrych stosunkach z Pawlakiem Stanisławem. Na terenie pracy uważany
za komunistę.
(I-71, I-6)
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Kucharski Czesław
Dawny członek KPP.
Zorganizował Komitet Samopomocy celem zwalniania komunistów z Pawiaka i Majdanka.
N3

Kucharski Czesław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Twarda 24/4.
Kucharz hotelu „Bristol”.
Utworzył komitet samopomocy, który zbiera pieniądze celem zwolnienia niejakiego Pawlaka
z Majdanka.
Monopol Nachrichtendienst

Kudrzyńska
[Zamieszkała] [ul.] Grzybowska 34 m. 18.
Żydówka, ukrywająca się na Woli, miała odejść do partyzantki.

Kuhn Marian
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Nieporęcka 4 m. 25.
Pracownik Tramw[ajów] Miejsk.[ich] St[acja] Praga.
Sympatyk komunizmu.

Kucza Stefan
[Zamieszkały:] Strzyżów n[ad] Bugiem.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło] „Grom”. Członek KPP. Milicjant bolsz.[ewicki] w [19]39 [r.].

Kukiełka
[Zamieszkały:] Pantałowice k[oło] Przemyśla.
Znany komunista.
Atl
43/9 ew

256

„Kula”
Dowódca plutonu „Wolności i Ludu” na Woli.
4 V [19]43 [r.]
Łuczywa

Kulczyk Franciszek
[Zamieszkały:] Skolimów.
Brat jego jest podobno agentem B.
Odbyło się w jego mieszkaniu w Skolimowie zebranie 2L.2L.22
101
43/9 ew

Kulczyk Franciszek
[Zamieszkały:] Skolimów.
Jego brat w Chylicach podejrzany o [współpracę] [z] G[estap]o.
Monopol Nachrichtendienst

Kulczyk Jan
Zamieszkały w Grodzisku.
Pracuje jako kelner w hotelu Bristol.
Członek PPR.
I-6

Kulesza
Zob. inf. dot. Malinowskiej.

Km
415 wrz./3 Ju-M
Kulesza
Komunista, kierownik Śródmieścia. Vk [vide kartoteka]. Malinowska.
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Kulig Józef
[Zamieszkała] [ul.] Ogrodowa 80.
22 VI [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Z zawodu tkacz. Przed wojną mieszkał w Łodzi, członek
KPP. W czasie wojny w [19]39 [r.] wyjechał do Sowietów, skąd powrócił na teren
Gub.[ernatorstwa] Gen.[eralnego] z końcem [19]40 r.

Kulikowski Bolesław
[Zamieszkały:] Starachowice, ul. Robotnicza 44/11.
Komunista.
Pracownia

Kulka
[Zamieszkały:] Wolbrom, areszt za działalność kom.[unistyczną].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Kune Ryszard
Ur.[odzony] około 1922 r.
Zam.[ieszkały] Żerań, ul. Tarchomińska 22.
5 XI [19]43 [r.]
l.85a
l-6
L.IX
Km
Kupfer Chili Mendel
Ur.[odzony] [w] 1906 [r.].
Syn NN i Ruchli.
Wyzn.[anie:] bezwyznaniowiec, narod.[owość] żyd.[owska].
[Zajęcie:] blacharz.
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Pawia 41.
Znany komunista – terrorysta.
Kontakty: Koen Abram Izaak – w lipcu 1933 r.
ON
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Km
4116 cz. 37/EK
Kupiduro Konstanty
[Zamieszkały] [ul.] Wilcza 38 m. 26.
Krawiec, komunista. Ur.[odzony] [w] 1888 [r.], Tczew, syn Walentego i Katarzyny Janickiej.
+ON

L.IX
Km
Kurczak Kazimierz
Ur.[odzony] (lat 22).
Syn Józefa i Marianny.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
[Zajęcie:] uczeń.
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkały:] gm.[ina] Bąków, pow.[iat] Łowicz.
Od jesieni 1931 [r.] do końca lipca 1932 r. w Łowiczu i powiecie, należąc do KPP – wraz
z Jaską Władysławem, Gajdą Leonem, Pankowskim Tadeuszem, Parlickim Romanem,
Milczarkiem Franciszk.[iem], Dudkiem Leonem, Erlichem Dawidem, Wasilewskim
Eugeniusz, Pińczowskim, Szają, Nysenholcem, Joskiem organizował zebrania
komunistyczne, werbował nowych członków, rozpowszechniał odezwy i plakaty
komunistyczne.
Wyrokiem S.O. w W-wie z d.[nia] 16 X [19]35 [r.]. Nr III 1.K.54/35 został skazany z art. 97
par. 1 w związku z art. 93 par. 2 KK – na rok więzienia.
ON

Km
Kuroczko
Współautor „Czytanek na klasę IV”, wydanych przez państw.[owe] wyd.[anie] mniejszości
nar.[odowych] Ukrainy we Lwowie w l.[atach] 1940/[19]41.
+ON
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Km
4117 mr./503
Kurowski
[Zamieszkały:] wieś Kurów, gm.[ina] Hrubieszów.
Kurier komunistyczny, który przywozi bibułę „Sierp i Młot” na teren Łukowa.
+ON

Kurowski Zygmunt
Ur.[odzony] 2 V 1892 [r.].
[Zamieszkały:] Warszawa, [ul.] Haukego 14 m. 1, poprzednio ul. Krasińskiego 10.
Magazynier, karta rozpoznawcza nr 684.120, wyzn.[anie] rz.[ymsko]-kat.[olickie],
narodowość polska, przynależność państwowa polska, syn Apolinarego i Konstytucji
z Kozłowskich. Rysopis: dość wysoki, bardzo szczupły, twarz pociągła, nos długi (czerwony),
ciemny blondyn, włosy rzadkie (łysina na czaszce), wąsy ciemno blond, wpadające w odcień
rudawy, suto zakrywające usta. Postać lekko pochylona. Utrzymuje znajomość z Zofią Janiną
Zołątkowską z domu Bobrowską, zam.[ieszkałą] przy ul. Czernickiego 31 m. 1, wdową
po znanym przed wojną komuniście, który za swą działalność siedział w więzieniu polskim.
Zołątkowska była przed wojną czynną działaczką komunistyczną, stąd przypuszczenie,
że Kurowski może być komunistą. Stosunek Kurowskiego do Zołątkowskiej jest jak
zwierzchnika do podległej mu osoby, co znajduje potwierdzenie w fakcie, że Zołątkowska
we wrześniu br. starała sie o pokój dla K. podkreślając, że jest to ważna osobistość
i że właściciele mieszkania muszą gwarantować jego bezpiecze[ństwo].
Z rozmów z Zołatkowską łatwo można było wywnioskować, że otrzymuje ona dyspozycje
od Kurowskiego, który jej pomaga materialnie. Wg słów Z. wyjeżdżał on często do Józefowa,
gdzie mieści się centrala PPR. Często przebiera się i nie poznaje swoich znajomych na ulicy.
Uczęszcza na obiady R.G.O. przy ul. Czarnieckiego 49, gdzie często prowadzi rozmowy
z innymi panami.
19 X [19]43 [r.]
l-418
999
Km
Kurtyka
[Zamieszkały:] wieś Torfy.
Utrzymuje kontakt z Olechowiczem (vk [vide kartoteka]).

260

Kusil Edmund
[Zamieszkały:] Hordenka.
Narodowości czeskiej.
Właściciel domu, w którym się mieści restauracja.
Komendant bojówki komunistycznej.
Dla partii pracuje ideowo.
N3

Kusinowicz
Syn rzeźnika.
Aresztowany w maju [19]43 r. u fryzjerki przy ul. Zyblikiewicza 5, podobno w związku
z posądzeniem o komunizm.

Kusmirek Józef
Ur.[odzony] 2 II [18]97 [r.] – Łódź.
Prokur[atura] Łódź 7 Sond K Ls 26/40
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Grupa Konar
Kusyk Aleksander
[Zamieszkały:] Ludwin.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Kuznicki Jan
Ur.[odzony] 5 VIII 1905 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 64/39.
Robotnik.
20 IX [19]43 [r.]
Rama
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Kuzniecow Tatiana
[Zamieszkała] [ul.] Spiska 14 m. 11.
Pianistka.
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. C.[órka] Michała i Teresy, ur.[odzona] 4 VII
1905 [r.], podaje się za Polkę i [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], jest jednak Żydówką
z pochodzenia i Rosjanką, a nazwisko prawdopodobnie fałszywe. Poprzednio mieszkała
[ul.] Wilcza 74/15 i [ul.] Filtrowa 77/19. Pracuje czynnie w KPP, u niej był punkt rozdziału
bibuły komunistycznej, którą otrzymywała z Getta. W swoim mieszkaniu ukrywa młodego
Żydka, kolportera bibuły, który ma fałszywe dokumenty na imię Tadeusza Witkowskiego.
Razem z nią pracuje jej kochanek Wit Peterkiewicz. Wraz z nią mieszka także niejaki
Niemira Jan.

Płocka 46
Płocka 42
Targowa 55
Rymarska
Dzika 34
S-to Krzyska 20
Nowolipie 41 m.4
Suzina
Krechowiecka 18
Czerniaków-Sadyba
Bednarska 23
Nowogrodzka 26
Rakowiecka 10
Zamenhofa 46
Franciszkańska 23
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KWATERY KM
Binko Lucjan (prowadzi tam rzekomo zamaskowany hotel,
subsydiowany przez dr. Czechowicza)
mieszkanie Czemadurowa, w którym odbywają się zebrania
knajpa Słonoboka, miejsce kontaktowe
sklep tytoniowy Wiśniewskiego
mieszkanie Sadowskiego dokąd przychodzili emisariusze
z Sowietów
m. Bartosiewicza Eug., gdzie odbyła się konferencja niem.
komunistów (przedstawiciel ADler) z polskimi
m. Gordona Icka, odbywały sie tam kontakty kurierów
przybyłych z sowietów z miejscowymi komunistami,
m. dr. fil. Rabcewicza, kolportaż bibuły i posiedzenia Komitetu,
Pluciński Mikołąj, zebrania,
za jeziorem. Dom Jurewicza, zebrania,
Machałowski Michał, kier. przyjazdów,
Marchow, zatrzymuje się u niego komunista Paczkowski
m. Sawicki Ludwik inż., była u niego przyjazdówka, wzgl.
odbywały sie tam konferencje,
Neuhaus, matka dr. N. z Pińska, na adres której przysyła on
wiadomości
II piętro na prawo, mieści sie tam jedna z wyższych komórek
KPP. 408 ls.37/l-6
Poznański Edward, u niego odbyły się posiedzenia KC KPP,
po ucieczce z sądu, zamieszkiwał czasowo u niego Leński

Piusa XI Nr. 36

Radzymińska 18
Łomżyńska 44
Żoliborz
Marszałkowska r. Hożej

Kawiarenka, pani obsługująca jest skrzynką poczt. km, goście
tej kawiarenki – From – wysoki, łysy blondyn,
starszy, czarny, szpakowaty, obydwaj – Żydzi, wymieniają
między sobą jakieś papierki
Piskor Józef, członek komórki „stalinowskiej”, w jego
mieszkaniu odbywały się kontakty km,
cukiernia Pomianowskiego, kontakty km, o godz. 18.
kiosk z gazetami
412806/1

Kwiatkowska Helena
Zam.[ieszkała] Al. Niepodległości 227/22 w mieszkaniu ppr. Turskiej. Członkini „K” jest
podejrzana o współpracę z wyw.[iadem] sow.[ieckim].
(Koszary 5 II [19]44 [r.]).

4118 wrz./3Ju-M.
Kwiatkowski Mieczysław
Zam.[ieszkały] [ul.] Złota 55.
B.[yły] dziennikarz, obecnie pracuje w przemyśle budowlanym. Komunista.
471 pź. 37/R.V komunikuje, że K. ze zwykłego gońca stał się reporterem kryminalnym,
a później właścicielem agencji prasowej dostarczającej redakcjom warszawskim (przed
wojną) materiału do kroniki wypadków, przestępstw i kradzieży. Materiały te otrzymywał
na skutek zażyłych stosunków z policją. W świecie dziennikarskim miał opinię zdolnego
dziennikarza, ale karierowicza, oportunisty i pochlebcy. Obecnie dostarcza w dalszym ciągu
wiadomości kryminalne do N[owego] K[uriera] W[warszawskiego] (są one w tekście
sygnowane: m).

Kwiatkowski Mieczysław
B.[yły] dziennikarz, literat, obecnie pracuje w przemyśle budowlanym. Meldowane dwie
osoby: a/ s.[yn] Edwarda i Zofii, ur.[odzony] [w] 1890 [r.], żonaty, dziennikarz,
zam.[ieszkały] przy ul. Złotej 55 m. 32. Był karany przez Sąd Grodzki, b/ s.[yn] Mariana
i Marii, ur.[odzony] [w] 1889 [r.], żonaty, literat, zam.[ieszkały] od 30 XI 1939 [r.]
[ul.] Ustronie 2 m. 56.
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Kwiatkowski Stanisław
Żyd – komunista.
Zakłady kolejowe w Pruszkowie.
Urzędnik mag[azynowy] w dziale towarowym.
Kercz

Kwiatkowski Wacław
Ur.[odzony] 12 IV 1903 [r.], s.[yn] Włodzimierza i Marianny, robotnik, pracuje w PPR,
utrzymuje kontakt z Nowakowskim ps. „Garbus”.
(1 VIII [19]42 [r.] Mecenas Szeremeta).

Km
415 wrz./3 Ju-M.
Kwiatkowski Wojciech
Komunista, do wojny stał na czele Centr.[alnego] Wydz.[iału] Kol.[ejowego], zamieszkały
prawdop.[odobnie] w Wołominie.

Kwiatkowski Wojciech
Od 13 XII [19]38 [r.] [zamieszkały] [ul.] Stanisławowska 77 m. 39.
Ur.[odzony] 19 IV 1900 [r.], s.[yn] Walentego i Elżbiety, kolejarz-emeryt, do wojny na czele
C.[entralnego]W.[ydziału] Kolej.[owego], co robi obecnie, nie wiadomo. W roku 1938
mieszkał w Wołominie.

Kwiecien Wincenty
[Zamieszkały:] Łany Średnie, pow.[iat] Jędrzejów, czł.[onek] rej.[onowego] komitetu PPR
i GL.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Kwiekowski Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Bródnowska 14.
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Szewc, członek „Bundu”, czynny komunista karany więzieniem, ukrywał się, gdyż popełnił
napad na rozkaz partii.
18 XI [19]43 [r.]
l-6071
I-6
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L
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Km
4112 gr. 37/L.IX
Lage Edward
[Zamieszkały] [ul.] Żurawia 16.
Ur.[odzony] 4 VIII 1911 r., syn Wacława i Janiny. Komunista. Pozostawał w ścisłym
kontakcie z Herszem Najhausem (vk [vide kartoteka]). Rewizja przeprowadzona
u L. ujawniła 10 egz.[emplarzy] odezw wydanych przez „Robotniczą Opozycję Zw.[iązków]
Klasowych Metalowców z datą 1933 r. listopad (identyczna ze znalezioną odezwą u Szucha
(vk [vide kartoteka]) 5 egz. odezw wydanych przez „Opozycję PPS” z datą styczeń 1934 r.
występujących przeciwko władzom PPS. Prokuratura oskarżyła ww. o to, że w stycz.[niu]
1934 r. na terenie Warszawy w celu zmiany ustroju Państwa Polskiego na ustrój radziecki
weszli w porozumienie z osobami należącymi do KPP, co przejawiło się na utrzymywaniu
kontaktów partyjnych i posiadaniu pism, odezw, ulotek i notatek, dotyczących prowadzenia
działalności wywrotowej. Wyrokiem S.O. w W-wie z dnia 7 I [19]35 r. w sprawie VIII L.K.
422/34 został skazany na 4 lata więzienia. Sąd Apelacyjny w W-wie wyr.[okiem] z dn.[ia]
2 IV [19]35 r. w sprawie III.I.Ka. 262/35 złagodził karę do 2 lat więzienia.
(vk [vide kartoteka]) Trylski Witold, Najhaus Hersz i Szuch Mieczysław).

Km
4210 st. 37/L.IX
Laks Mirla
[Zamieszkała] [ul.] Świętojerska 11a m. 11.
Córka Lejby i Fajgi, lat 24. W czasie do sierpnia 1932 r. w W-wie wraz z Okrętem
(vk [vide kartoteka]) i Eliowiczem Herszem redagowała i korygowała odezwy komunistyczne
„Towarzysz”, który w swej treści nawoływał do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego,
obchodzenia święta komunistycznej Międzynarodówki, Młodzieży do akcji antywojennej
i obrony ZSRR. Wyrokiem S.O. W-wa Nr. VIII I.K.151/153 z dn.[ia] 29 VI 1933 r. art. 97
par.1 KK w związku z art. 93 par. 2 KK – 4 lata więzienia. S.A. W-wa wyrokiem w sprawie
III.I.Ka 604/33 zmniejszył karę do 1 r.[oku] więzienia. Kontaktowała się z: Okrętem,
Eliowiczem, Kluczewskim, Szpilberg, Ojze, Sztrasburgierem. Stampe, Littaurer, Klejnman,
Rajch, Przedmiejska i Warszawska.

Lampe
Były sekretarz krajowy KC i KPP, Żyd. Przebywa obecnie w W-wie.
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Po wybuchu wojny przebywał w więzieniu we Wronkach i na podstawie amnestii został
zwolniony. Kilka tygodni temu zwrócił się do kierownictwa PPR o przyjęcie go do czynnej
działalności partyjnej. PPR przeprowadziło dochodzenie czy Lampe odpowiednio zachował
się przed Sądem Polskim w 1934 r. Dochodzenie wypadło dla niego pomyślnie i ma być, czy
już jest, restytuowany w prawach członka partii. Wypadek ten, poza jego wartością
informacyjną, ma tę jeszcze wartość polityczną, że udowadnia bezsprzeczny fakt, że PPR jest
bezpośrednim, organizacyjnym przedłużeniem KPP.
18 IX [19]43 [r.]
Rama

Km
4112 gr. 37/L.IX
Lampe Alfred
[Zamieszkały] [ul.] Ogrodowa 30.
Ur.[odzony] 14 V 1900 r. w W-wie, syn Jakuba i Fajgi Sury Sznajder, wyzn.[anie]
mojż.[eszowe], nar.[odowość] żydowska. Z działalności komunistycznej znany od 1919 r.
W 1919–[19]20 r. z ramienia Poalej Syjon Lewicy należał do warszawskiej Rady Delegatów
pod ps.[eudonimem] „Fredek”. W tym czasie wyjeżdża nielegalnie kilkakrotnie do Berlina
i Paryża. W 1921–[19]22 r. zostaje zatrzymany w Łodzi wraz z komunistą Birenholtcem.
Podaje się wówczas za „Krakuckiego Józefa”. W 1922 r. bierze udział w II
wszechświatowym kongresie komunistycznej międzynarodówki młodzieży (ps.[eudonim]
„Alski)”. W tym czasie kontaktuje się z Rozenbergiem Mie[…]wem i Birenholcem vel
Birenholtcem Szymonem – członkiem K[omitetu] W[ykonawczego] K[omunistycznego]
Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej].
W 1925 r. zostaje skazany przez Sąd Okr.[ęgowy] w W-wie wyrokiem z dnia 24 VI z art. 126
KK na 1 rok więzienia pod fałszywym nazwiskiem Sołowiejcza Leona. W 1928 r. kontaktuje
się w W-wie z Amsterdamskim Sazlem, który był kierownikiem biura żydowskiego przy KC,
działając jednocześnie z ramienia C[entralnego] K[omitetu] K[omunistycznej] P[artii]
P[olski] w K[omitecie] C[entralnym] K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy].
W związku z tą ostatnia działalnością został aresztowany we Lwowie [z] Reichem Dawidem,
z Zarskim Tadeuszem – członek i ważniejszy działacz KPP. Wchodził on w skład KC KPP
i w skład ścisłego sekretariatu KC. W 1922 r. występował on z ramienia partii
kom.[unistycznej] jako pełnomocnik zgłoszonej do wyborów sejmowych listy kom.[itetu]
p[od] n[azwą] „Związek Proletariatu Miast i Wsi”. W roku 1928 kandydował do sejmu
z komunistycznej listy „Jedność Robotniczo-Chłopska”. 4. Z Goldfarbem Hilem Majerem,
5/ z Nowogrodzkiem Mońkiem, 6/ z jakimś komunistą, który przechowywał u siebie
archiwum KC KZMP oraz z Warszawskim Danielem. W 1929 r. Lampe jest sekretarzem
KC KPP na woj.[ewództwo] warszawskie. W tym czasie kontaktuje się z Purmanem
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Stefanem, z Lewirtowskim Aronem – członkiem biura żydowskiego KC KPP, skazanym
na 4 lata więzienia, z Dua Gerszonem i Geistem (wzgl.[ędnie] Gerstem) Izraelem (zostali
zatrzymani w cukierni na Nalewkach: Lampe, Dua, Lewirtowski i Geistem). W roku 1930
Lampe rozwija działalność komunistyczną pod ps.[eudonimem] „Marek” i bierze udział
w V Zjeździe KPP w Leningradzie z głosem doradczym. W 1932 r. bierze udział
w VI Zjeździe KPP w okolicach Mohylowa (wraz z Cukierem). Następnie w tym czasie
pracuje w KZMP, gdzie otrzymuje funkcję sekretarza, a następnie wchodzi do Politbiura,
będąc jednocześnie przedstawicielem KPP w Profinternie. W 1933 r. z ramienia Politbiura
obejmuje stanowisko kierownika sekretariatu KC KPP i otrzymuje specjalne polecenie
przeprowadzenia gruntownej reorganizacji personalnej w kompartii. Jednocześnie jest on
członkiem sekretariatu KC KPZU, gdzie występował [pod] ps.[eudonimem] „Janek”.
W sierpniu 1933 r. Lampe odwiedza: Rozenberg Irenę w mieszkaniu jej przy ul. Żurawiej 12
m. 9 (Rozenberg Irena, po zwolnieniu jej za kaucją, ukryła się i postanowieniem Sądu
z dn.[ia] 16 VI [19]34 r. postępowanie p[rzeciw]ko niej [zostało] zawieszone).
W dniu 20 VIII [19]33 r. Lampe został zatrzymany przy ul. Waliców w W-wie i w czasie
rewizji ujawniono przy nim list pisany do Ireny Rozenberg: Posyłam Pani budżet, niech
go pani przepisze sobie i ma go pod ręką. Drugi egzemplarz zachowany.
W dniu 13 XII [19]33 r. na terenie Gdańska ujawniono archiwum KC KPP, w którym m.in.
ujawniono rękopis „Projekt rezolucji do punktu sprawozdania
Km
Lampe Alfred
[Zamieszkały] [ul.] Ogrodowa 30.
c.d.
KC KPP” – jak ujawniła ekspertyza, pisany był przez Lampego.
W dniu 30 IV [19]33 r. „zlikwidowano część archiwum KC KPP mieszczącego się
w mieszkaniu komunistycznego działacza Ostrzegi Hersza (akta Sądu Okr.[ęgowego]
w W-wie nr VIII 1 K.151/34). Między inn.[ymi] w archiwum tym znaleziono:
1. Maszynopis powielaczowy zatytułowany: Rezolucja Egzekutywy KW w sprawie
jednolitego frontu – „na pierwszej stronie którego znajdował się odręczny napis „Flor.
okazuje się, że KW nawet drukuje materiały dys[…] chociaż rezolucja ta utrzymana jest
w ramach listu P.B. to jednak je[…] przyjęcie i drukowanie robi wrażenie, że jest to dyskucja
P/2.III.”
2/ Maszynopis zatytułowany „Robotnik Miejski” (na 10 str.) zawiera szereg artykułów
o treści komunistycznej. Na pierwszej stronie znajduje się odręczny napis: „Flor. 2 druk.
Materiał przestarzały. Mam wątpl[iwości] czy drukować. P/28.III od W-wy, gdyż 1 egz.
drukować nie mogę. Ekspertyza kaligraficzna wykazała, że nadpisy na obydwu
maszynopisach zrobione zostały ręką Lampego. Osobę „Flora” charakteryzuje list skreślony
n[a] […] z notesu znalezionego u Ostrzegi, następującej treści „Drodzy. Wobec sytuacji
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polit.[ycznej], jaka się u nas wytworzyła, spotkanie z Wami jest niemożliwe i według
prawdopodobieństwa przed majem nie dojdzie do skutku. Na wszelki wypadek (jeżeli nie
przyspieszę terminu) proponuję spotkanie w piątek 5 maja godz. 10 rano w tym samym
miejscu. Komunikuję, że na adresie na [ul.] Ciepłej druków nie przyjęto. Jeżeli w ciągu
tygodnia nie otrzymam technicznych to nie dostaniecie wydawnictw majowych. Może
przyślecie jeden skład. Dałem polecenie, by w miesiącu W-wa prawobrzeżna nie otrzymała
budżetu. Jest to jedyny środek, aby otrzymać sprawozdania. Proszę również lewy brzeg
o przysłanie sprawozd.[ania] w drugiej połowie miesiąca. Napiszcie mnie krótko, co sie dzieje
z akcją fornalską i kopenhaską (gdzie i ilu delegatów). Pozdr.[awiam] Flor.1/IV. W-wa.
Po dn.[iu] Wyrokiem Sądu Okr.[ęgowego] w W-wie z dnia 17 X 1935 r. w sprawie
VIII 1 K.236/35 Lampe został skazany z art. 98 p.a. w związku z art. 93 par. 2 KK – na 15 lat
więzienia. Sąd Apelacyjny wyrok Sądu Okręgowego – zatwierdził.

Lampe Henryk
Ca 35 lat.
Robotnik Zakładów Ostrowieckich.
b Parowoz
Monopol Nachrichtendienst

Landau
B.[yły] urzędnik sądowy w W-wie, obecnie działa na terenie Grójca.

Km
4118 wrz.3 Ju-M
Landau
B.[yły] urz.[ędnik] sądowy w W-wie, obecnie Grójec. Komunista.

Landau vel Landowski
Używa fałszywego nazwiska Lewandowski Stanisław.
Żyd, komunista.
Ukrywa się w aryjskiej dzielnicy.
Monopol Nachrichtendienst
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Landau-Landowski Julian
Doktor med.[ycyny].
[Zamieszkały:] W-wa, getto, ul. Biała 4 m. 8.
Ur[odzony] 25 IX 1881 [r.], Chorzele, pow[iat] Przasnysz. Żyd.
Wyzna[nia] rzym[sko]-kat[olickiego], poprzednio izraelickie. Imiona rodziców: Józef i Zelda
Hampel. Żona Julja, dr med.[ycyny], ur.[odzona] 25 IX 1885 [r.].
Znany działacz komunist.[yczny] na terenie W-wy jeszcze sprzed 1939 r. Był posądzony
o branie czynnego udziału w wysadzaniu Cytadeli Warsz.[awskiej] w 1923 r. Był wówczas
aresztowany. Znany polskiej policji politycznej. W 1933 r. miał być łącznikiem
komunistycznym między W-wą a Gdańskiem. Będąc bardzo sprytnym, nie dał się nakryć.
W 1939 r. ochrzcił się i udaje Polaka. Posiada przepustkę uprawniająca go do przebywania
poza gettem. Zabiega przez osoby trzecie o wydanie mu przez Biuro Ewidencji w W-wie
świadectwa stwierdzającego jego pochodzenie aryjskie. Często przebywał w klinice Litwina,
[ul.] Marszałkowska 86, na terenie zbiera pieniądze na „wydawnictwa niepodległościowe”.
Często przebywał w kościele NP Marii na St[arym] Mieście, który graniczy z gettem –
przypuszczalnie nie ze względów religijnych. Prawdopodobnie jest ukrytym właścicielem
kliniki Litwina i kilku domów w W-wie poza gettem. Litwin był w tamtej wojnie światowej
w Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Był więziony, aresztowany zwykle
na 1 maja i święta komunistyczne.
I-6

Landbergerowie
Cholewkarze. [Zamieszkali:] Miechów-Janów.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Landsztein Ignacy
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Wspólna 61 m. 4, tel. 9-49-14.
Żyd.
Dr med.[ycyny], internista – przemiana materii.
Ur[odzony] w 1875 r. Imiona rodziców: Leon i Maria Mesz, [wyznania] ewang.[elickiego].
Wzrost średni. Rudy, obecnie siwiejący.
Przed [19]39 r. nosił bródkę. W domu, gdzie mieszka, lubiany.
Wg informacji dozorcy, do [19]39 r. pracował w szpitalu Dz[ieciątka] Jezus. Będąc
studentem, ochrzcił się. Rodzice chrzestni: Tołowińscy (prof.[esor] architektury Politechniki
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Warsz[awskiej]). Był rzeczywistym członkiem Warsz[awskiego] Tow[arzystwa]
Lek[arskiego], W-wa, ul. Niecała 7 oraz Polskiego Zw[iązku] Lekarzy, z którego wypisał się
w 1937 [r.] wskutek prądów antysemickich.
Praktykę lekarską miał b[ardzo] dużą. Dużo pacjentów Żydów. Opinia jako o lekarzu – dobra.
Przed 1939 r. dostał stanowisko honorowego ordynatora oddziału wewnętrznego w szpitalu
Dz[ieciątka] Jezus. Z chwilą wybuchu wojny opuścił to stanowisko i uciekł z W-wy własnym
samochodem z gen. Rogalskim. Dostał się pod okupację bolsz.[ewicką]. W początkach
listopada [19]39 r. wrócił do W-wy. Obecnie (VI [19]42 [r.]) pacjentów ma mało, żyje
z własnych funduszów i ze sprzedaży antyków. Mieszkanie swoje przepisał na brata żony
Marii (z domu Schmalhofer). Ma bliżej nieznanego osobnika ustosunkowanego w G[estap]o,
któremu daje pieniądze na przekupienie Niemców w chwili zagrożenia osobistego. Widziany
był kiedyś na konferencji u Alkiewicza. Poglądy komunist.[yczne]. Podobno należał do KPP.
Stały bywalec restauracji „Fortuna”, róg [ul.] Wspólnej i [ul.] Marszałkowskiej. Przebywa
tam z Niemcami.
I-70

Landy Aleksander Robert
[Zamieszkały:] W-wa, Żoliborz, ul. Suzina 3 m. 186.
Dr med.[ycyny] – pediatra.
Wzrost średni, średnia tusza, siwa broda, przystrzyżony w szpic. Mówi powoli, z namysłem,
z akcentem rosyjskim. Inteligentny, podobno wybitny intelektualista o umyśle filozoficznym.
Zapatrywania skrajnie lewicowe, mentalność człowieka międzynarodowego, ale lojalnego
jakoby w stosunku do państwa polskiego. Bezwyznaniowy, sympatyk Żydów. Urodził się
na Syberii, gdzie ojciec jego zesłany był za pracę antyrosyjską. Ojciec – Żyd, ochrzcił się
w Rosji. Dzieci: Landy Aleksander i dr Budzielewiczowa, siostra, wg ewidencji wyzn[ania]
rzym[sko]-kat.[olickiego]. Kończył medycynę w Moskwie, gdzie pracował później jako
lekarz oraz przez pewien czas był kierownikiem szpitala pediatrycznego. Ok. 1920 [r.] wrócił
do Polski. Dyplom nostryfikował w Krakowie. Tam też ożenił się z chrzczoną Żydówką
imieniem Roma, z którą przed kilku laty rozwiódł się. Przed [19]39 r. był lekarzem
Ub[ezpieczalni] Społ[ecznej] na Żoliborzu. Jako lekarz ma opinię niezłą, ale niedbały
w stosunku do prac w Ub[ezpieczalni] Społ[ecznej]. Pracował na Słowackiego 1-b jako
kierownik Poradni Dziecięcej R[obotniczego] T[owarzystwa] P[rzyjaciół] D[zieci]. Na terenie
gimnazjum R[obotniczego] T[owarzystwa] P[rzyjaciół] D[zieci] propagował nudyzm.
Obecnie jest nieurzędowym kierownikiem WSM. Poradnię dziecięcą prowadzi prywatnie.
Syn jego przed [19]39 r. był wicestarostą na kresach wsch[odnich], obecnie pracuje w WSM.
Córka ukończyła Uniwersytet Warsz.[awski]. Landy obracał się podobno w kołach
żydowskiej inteligencji komunistycznej. Przekonania raczej PPS. Podczas aresztowań
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podejrzanych o żydowskie pochodzenie w WSM, był podobno poszukiwany, wskutek czego
przez jakiś czas nie mieszkał w domu.
I-6

Langa Wacław
[Zamieszkały] ul. Szustra 51.
Żyd, pracuje dla komuny.
(1 VIII [19]42 [r.], Mecenas Szeremeta).

Langas Stanisław
[Zamieszkały:] Kazimierz, Łany Średnie, komendant rej.[onowy] GL.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Lange Franciszek
[Zamieszkały:] Boryszew. Były robotnik „Boryszewa”.
Monopol Nachrichtendienst

Langner Stanisław
Ur[odzony] 25 IV [19]09 [r.] – Łódź.
Prokur[atura] Łódź 5 V Rs 541/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Laskowski Czesław
Ur[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Oknicka 3.
Zast.[ępca] kom.[endanta] dzieln.[icy] Bródna.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
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Laskowski Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul Złota 47.
Działacz komunistyczny z terenu Stołecznego Młyna Parowego, ul. Prosta 28.
N3

Lakowski Tadeusz.
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Oknicka 3.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Km
4112 gr. 37/L.IX
Lasota Teofil
[Zamieszkały:] Błonie, ul. Rokicka 2.
Ur.[odzony] 27 I 1911 r. w Kielcach, syn Władysława i Zofii, wyzn.[ania] rzymsko-kat.[olickiego], robotnik. W czasie odbywania służby wojskowej w 36 pp
w latach1934/[19]35 zorganizował żołnierską komórkę KPP, działając łącznie i pod
kierunkiem kierownictwem pełnomocników warszawskiego wydz.[iału] wojsk.[owego]
KPP-Bernhauta Abrama i Szpringer Gitli – szerząc wśród żołnierzy komunizm i dostarczał
na teren koszar 36 pp ulotki komunistyczne podpisane przez „Grupę Rewolucyjną 36 pp”
i Komitet Pułkowy 36 pp Wyrokiem Sądu Okręgowego w W-wie w dniu 8 VIII 1935 r.
skazał L. na 8 lat więzienia, Sąd Najwyższy zmniejszył karę do 7 lat więzienia (vk [vide
kartoteka] Hoherman, Gudyń, Łobko, Winograd).

Latała Władysław
[Zamieszkały:] Zegrz.[e]. Ur.[odzony] 27 X [18]81 [r.] w Osiecku k[oło] Radomia,
[wyznanie] rzym[sko]-kat[olickie], Polak. Mechanik – pracuje w Zegrzu razem
z Osiewiczem. Czynny komunista jeszcze sprzed wojny. Obecnie werbuje ludzi
do org.[anizacji] komunist.[ycznej]. Znany w Zegrzu jako komunista.
I-70
I-6
43/9 ew
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Latek Antoni
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Zajęcza 9.
Właściciel budki róg [ul.] Hożej i [ul.] Poznańskiej.
Skrzynka PPR.
Monopol Nachrichtendienst

Latos Józef
Zamieszkały w Gumniskach.
Aktywny działacz komunistyczny z okręgu Sanok (obwód Kraków).
N3

Latoszek Jerzy
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Bojanowska 6.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Lefeid Jerzy
Zam.[ieszkały] [ul.] Grzybowska 60 lub 62
Pracował przed wojną pod ps. „Cukrowski”, b.[yły] instr.[uktor] C[entralnego] K[omitetu],
brat pracował w S[ądzie] N[ajwyższym].
Meldowany jest również Lefeld Jerzy Albert, s.[yn] Karola i Heleny, ur.[odzony]
[w] 1898 [r.], muzyk, zam.[ieszkały] od 1 VIII 1934 [r.] przy ul. Tamka 37/4.

Km
415 wrz./3 Ju-M.
Lefeld Jerzy pseud. Cukrowski
Znany z pracy przedwojennej pod pseud.[onimem] Cukrowski, b.[yły] instruktor
C[entralnego] K[omitetu]. Widywany w W-wie.
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L.IX
KM
Legomski Kazimierz
Ur.[odzony] [w] 1903 [r.].
Syn Romualda i Antoniny.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Skazany w sprawie „Flatau Stanisław – vk [vide kartoteka].
ON

Grupa Konar
Lec Stefania
Jeden rok prawa.
Sympatia Sidora Kazimierza.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Km
4131 gr. 37/L. IX
Lejk Katarzyna
[Zamieszkała] [ul.] Nabielska 22.
Córka Michała i Agnieszki, lat 39, robotnica. W lutym 1933 r. władze bezpieczeństwa
zlikwidowały Centr.[alę] Techn.[iki] K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy]
w W-wie. Po likwidacji pozostali na wolności członkowie początkowo nie przejawiali żadnej
akcji, aż dopiero w końcu maja 1933 r. powołali ponownie do życia Centr.[alę] Techn.[iki]
K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy]. W czerwcu 1933 r. władze bezpieczeństwa
zostały powiadomione o ponownym powstaniu tej partii oraz że na jej czele stanął znany
komunista Choromański Władysław, zaś kier.[ownikiem] Techniki K[omunistycznej] P[artii]
Z[achodniej] U[krainy] został znany komunista Prokofiew. W toku obserwacji ustalono,
że niejaki Kopyść Izydor (wielokrotnie karany za komunizm) powynajmował szereg lokali
(m.in. i u Lajk Katarzyna) z przeznaczeniem na składy Literatury K[omunistycznej] P[artii]
Z[achodniej] U[krainy]. W dniu 27 VII 1933 r. przystąpiono do likwidacji Centr.[ali]
Techn.[iki] K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy] i w tym celu przeprowadzono
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cały szereg rewizji, a m.in. u Lejk Katarzyny, w czasie której ujawniono: 1/ wewnątrz kosza –
egzemplarze czasopism w języku ukr.[aińskim] „Nasza Sprawa” na numerze 1-szym
z lutego 1933 r. był zrobiony nadpis „Katarzyna Leik”,
2/ około 2 tys. odez[w] w języku ukraińskim z nagłówkiem „KPZU” oraz hasłami „Precz
z literaturą faszystowską. Precz z okupacją zachodniej Ukrainy. Niech żyje rząd robotników,
chłopów i żołnierskich delegatów”. Odezwy podpisane przez Centr.[alny] Kom.[itet]
K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy]. Ustalonym zostało, że Lejk Katarzyna
posiadała w swoim mieszkaniu skład literatury K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej]
U[krainy] założony u niej przez Kopyścia. W dniu 27 VI 1933 r. od Leik wyniósł Prokofiew
walizę zawierającą literaturę K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy], którą wręczył
niejakiej Suchanowskiej, ta zaś pojechała z nią do Chełma, gdzie została zatrzymana
na skutek telefonicznego powiadomienia tamtejszych władz bezpieczeństwa przez władze
warszawskie. Lejk przyznała, że Prokofiewa zna, gdyż bywał u niej z polecenia Kopyścia
i zabierał literaturę. Przyznała również, że zna Głowacką Marię Dorotę, z którą bywa u niej
Kopyść. Wyrokiem S.O. w W-wie z dnia 4 III 1935 r. w sprawie VIII.l.L.479/34 została
skazana z art. 135 par. 2 w zw. z art. 93 par. 1 i 2 KK na 1 rok więzienia. S.A. w W-wie
wyrzeczoną karę zawiesił jej na przeciąg lat 3 (wyrok z dn.[ia] 16 VII 1935 r.).

„Leon”
Czł.[onek] Kom.[itetu] Samopom.[ocy] Partyjnej na Woli.

Lempierz Stanisław
[Zamieszkały:] Miechów-Kępie.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Leszczyński Bolesław
[Zamieszkały:] Pruszków, ul. Centralna 10.
Szlifierz z f[abry]ki „Ursus”. Lat ok 35.
I-603
I-6
43/9 ew
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Leszczyński Bolesław „Pieg” lub „Piega”
[Zamieszkały:] Pruszków, ul. Ołówkowa 17.
Rudy, b.[ardzo] popularny w lesie z powodu umiejętności gry na harmonii.
Znane adresy Komorowa, Helenowa i Dębaków, gdzie przebywają ukryci partyzanci.
I-6

Leszczyński Jerzy
Przedwojenny komunista, grasuje na terenie Warszawy, widziany był w hotelu Europejskim.
(Knajpa 5 IX [19]42 [r.]).

Leszczyński Józef
Brat znanego przedwojennego komunisty Leszczyńskiego.
Aresztowany 7 października.
1 XI [19]43 [r.]

„Leszek Czarny”
Zob. Wolf.

Leśniak
[Zamieszkały] [ul.] Żytnia 10.
Ukrywa 2-ch Żydów.

Letkowski
Patrz Suchodolski Leopold.
Komunista.
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Lewandowski Stanisław „Budowniczy”
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Łomiańska 10/4.
Majster budowlany.
Przeprowadza obecnie reorganizację dzielnicy Marymont.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

Lewandowski Stanisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Łomiańska 10 m. 4.
Majster budowlany, pseudonim „Budowniczy”. Przeprowadza obecnie reorganizację
dzielnicy Marymont.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Km
Lewandowski W.
[Zamieszkały] [ul.] Dzika 34.
Jest pod wpływem Nowickiego Wojciecha – agitatora k[o]m[unistycznego].
+ON

Lewandowski Wiktor
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Pomorska 38.
Wywiadowca K[omitetu] D[zielnicowego] PPR – Pelcowizna.
Wydał swoim członkom po 1 pistolecie i po 4 granaty.
Monopol nr 21.
43/9 ew

Lewandowski Wiktor
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul Pomorska 38 m. 4.
Ur[odzony] 15 X 1895 r. Imiona rodziców: Julian i Józefa.
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Wojskowy, podobno porucznik WP w stanie spoczynku. Obecnie (V [19]43) [r.] urzędnik
w Urzędzie Pracy (na razie nie pracuje z powodu choroby).
Ma żonę i troje dzieci. Przed wojną warunki materialne dobre – obecnie ciężkie.
Utrzymuje bliskie stosunki z Niemcami. Na tym tle otoczenie jego odnosi się doń niechętnie
lub wrogo. Podobno jest wywiadowcą K.
I-7101

Km
4110 gr. 37/L.IX
Lewi Regina Rywka
[Zamieszkała] [ul.] Przechodnia 6.
Ur.[odzona] 6 VI 1910 r., c.[órka] Hersza Jakóba i Chany Kuperwajs, gorseciarka.
Komunistka. Wyrokiem Sądu Okr.[ęgowego] w W-wie z dnia 17 IX 1937 r. w s.[prawie]
nr VIII.I.K.187/37 została skazana z art. 97 par. 1 w zw.[iązku] z art. 93 par. 2 KK – na 1,5
roku więzienia. Została w dniu 27 VI 1936 r. przy ul. Solnej 8 m. 66 zatrzymana
na nielegalnym zebraniu członków K[omitetu] D[zielnicowego] Śródmieście
M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom].

Km
4011 ls. 37/H.7
Lewicki Stanisław
[Zamieszkały:] Szczęśliwice, [ul.] d. Fidelinsa.
Pracownik Tramwajów Miejskich, nr służb.[owy] 5098, podejrzany o komunizm.

4024 w. 37/W.I
Lewin Lejbuś i Jankiel
[Zamieszkali] [ul.] Wileńska 7.
Komuniści, przed wojną znani ze swej działalności.
+ON
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Lewin Nann, Roza i Leon
Zob. inf. dot. Najlubelski Władysław.

Lewin Salomon
[Zamieszkały] [ul.] Nowolipie 42/40.
19 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Jankla i Ruchli, Ur.[odzony] 30 X
1899 [r.], członek KPP, przez Sądy Polskie skazany na 6 lat więzienia.

Km
Lewin Salomon
[Zamieszkały] [ul.] Nowolipie 32.
Syn Jankla i Ryfki, ur.[odzony] 30 X 1899 r., został skazany przez Sądy Polskie na 5 lat
więzienia za komunizm.
+ON

Lewinson Szloma vel Lewicki Karol, Schroeder Karol
Pod tym ostatnim nazwiskiem występuje jako gestapowiec. Jest umieszczony w Dzienniku
Inwigilacyjnym z dn.[ia] 1 VI [19]42. [r]. Żydowskiego pochodzenia. Były działacz
org.[anizacji] „Wolność i Lud”. Utrzymywał ścisłe stosunki z pp. Kulczyckim
i Hryniewiczem, którzy mieszkali u niego na Al. Niepodległości 130 m. 30. Hryniewicz,
jak sam przyznał, otrzymywał od niego gotówkę.
KORWIN

L.IX
Km
Lewinsson Gerszon
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
St.[an] c.[ywilny]
Zajęcie: pracown.[ik] Żyd.[owskiej] Agencji Tel[egeraficznej].
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Adres
Działacz komunistyczny.
ON

Km
4210 st. 37/L.IX
Lewiński Abraham
[Zamieszkały] [ul.] 11 Listopada 34.
Ur.[odzony] 20 I 1906 r. w W-wie, syn Szmula Szejny-Kajli, wyzn.[ania] mojż.[eszowego],
nar.[odowości] żyd.[owskiej]. Przeszedł kurs agitacyjny w Sowietach i miał być prezesem
Komitetu Warszawskiego. Karany S.A. W-wa 20 VI 1930 r. – 2 lata więzienia. W czasie
do 26 II 1935 r. w W-wie, Łodzi i Radomiu należąc do KPP utrzymywał kontakty
organizacyjne z: Pacanowską Ruchlą, Ostrowidzem Szoszą, Wassersztumem Icchokiem, Kac
Rywą, Jegerem Izraelem, Pazińskim Romanem, Karenkowskim Władysławem, Krasoniem
Bolesławem, Silberem Dawidem. Wyrokiem SO w W-wie z dn. 7 III 1936 r.
nr VIII.1 K.8/36 art. 97 par. 1 w zw. [z] [art.] 93 par. 2 KK – 7 lat więzienia.

Lexiner
Należy do ZWZ. Ma coś wspólnego z wydawnictwem „Z dnia na dzień”.
Podejrzany o komunizm. Ma kontakty z Żydami.
Monopol Nachrichtendienst

Lęczycki
Prowadził dotychczas Komitet Samopomocy Partyjnej na Woli, prowizoryczny członek
K.[omitetu] Dz.[ielnicowego] PPR Wola. Prawdopodobny pseudonim to „Marek”.

Lępa Kazimierz
[Zamieszkały] Żoliborz.
15 I [19]42 [r.], źr.[ódło:] „N.N.”. Przed wojną wybitny komunista na terenie W-wy.
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Km
Liberman Szmul Icek-Jechok
[Zamieszkały] ul. Lubeckiego 6.
Syn Majlocha i Rasjii. Ur.[odzony] 20 II 1906 r., został zasądzony przez Sądy Polskie
na 8 lat więzienia za komunizm.
+ON

Liberman Szmul Icek Jechok
[Zamieszkały] [ul.] Lubeckiego 6.
28 VIII [19]41 [r.], źr[ódło:]. „Grom”. Ur.[odzony] 20 II [1]906 [r.]. S.[yn] Majlocha i Rasli,
członek KPP. Przed wojną skazany na 8 lat więzienia.

Km
4112 gr. 37/L.IX
Lichtenbaum Estera
[Zamieszkała] [ul.] Miła 50 m. 24.
Ur.[odzona] 10 IV 1915 r., córka Majera i Bruchy, wyzn.[anie] mojżeszowe, nar.[odowość]
żyd.[owska]. Komunistka ps. „Estusia”. Członek Zarządu K[omunistycznego] Z[wiązku]
M[łodzieży] P[olskiej] i członek K[omitetu] D[zielnicowego] Mokotów – uważana była
za jednego z najczynniejszych członków K[omunistycznego] Z[wiązku] M[łodzieży]
P[olskiej]. W styczniu 1933 [r.] komuniści przygotowywali się do obchodów „święta 3 L”.
Powiadomiona o tym policja wkroczyła w dniu 18 I [19]33 r. do mieszkania znanego
komunisty Jakóba Goldgewichta, [ul.] Sienna 18, gdzie nakryła zebranie partyjne z udziałem
członków K[omitetu] D[zielnicowego] K[omunistycznego] Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej].
Wraz z innymi została zatrzymana wówczas i L. Wyrokiem Sądu Okr. w W-wie w dniu 5 IV
1935 r. w sprawie VIII.1K 38/35 została skazana z art. 97 par. 1 w związku z art. 93 par. 2
KK na 3 lata więzienia. Sąd Apelacyjny w W-wie wyrokiem z dn. 21 X [19]35 r. w sprawie
III 1 K.831/35 829/35 złagodził jej karę do 2 lat więzienia. W dniu 21 I [19]34 r.
Lichtenbaum brała udział w pochodzie komunistycznym liczącym około 500 osób, który
posuwając się ulicami Okopowa i Smoczą wznosił okrzyki: „Precz z rządem faszystowskim,
precz z policją”. Jednocześnie z pochodu rozrzucane były ulotki o treści komunistycznej
podpisane przez Komitet Warszawski KPP.
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Liedel
Komendant lub zastępca [komendanta] p[o]s[terunku] w Rykach, pow.[iat] Puławy.
15 VIII [19]43 [r.]
Konar

Lindenbaum z domu Cybowa Wanda
[Zamieszkała:] Warszawa.
Zaręczona ze Stanisławem Zarebą, komunistą z Kijowa.
992
43/9 ew

Liniecki
Nocuje w domu: [ul.] Marszałkowska 1/1, gdzie znajduje się punkt kolport.[acyjny] „Spart”.

Lipa Jochenson
[Zamieszkały:] Strzyżów nad Bugiem.
28 VIII [19]41[r.], źr.[ódło:] „Grom”. Milicjant bolsz.[ewicki] w r.[oku] [19]39.

Lipinski Bolesław
[Zamieszkały:] Wierzbnik, ul. Lipowa 140/1.
Pracownia

Lipiński
Zob. Borowik Wojciech.
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Km
4117 st. 37/B.11
Lipiński Eryk
[Zamieszkały] [ul.] Smulikowska 7.
Redaktor pisma „Kolce” wychodzącego przed wojną. Aresztowany przez Niemców
i wywieziony do Oświęcimia. Komunista, obecnie wrócił. Podejrzany o prace na rzecz
G[estap]o.
+ON

Km
409 cz./503
Lipiński Franciszek
[Zamieszkały:] Siedlce, Piłsudskiego 230 m. 39.
Syn Władysława i Stanisławy, robotnik, ur.[odzony] 7 VII 1904 r., komunista, wydał
bolszewikom Zarząd Miejski.
+ON

Lipman Tauba
[Zamieszkała] [ul.] Pańska 47.
28 VIII 41.[r.], źr.[ódło]: „Grom”. C.[órka] Icka i Dyny, ur.[odzona] 25 III 1906 [r.], członek
KPP. Przed wojną skazana na 4 lata więzienia.

Km
Lipman Tauba
[Zamieszkała] ul. Pańska 47.
Córka Icka i Dyny, ur.[odzona] 24 XII 1905 r. została przez Sądy Polskie zasądzona na 4 lata
więzienia za komunizm.
+ON

Grupa Konar
Lipski (starszy brat)
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Ur.[odzony] [w] 1924 r.
[Zamieszkały:] Leszkowice.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Lipski Leon
Instr.[uktor] org.[anizacyjny] w sekr.[etariacie] K[omitetu] C[entralnego] KPP w r.[oku]
1932. W r.[oku] 1933 był w Moskwie i działał w Profinternie. W sierpniu 1939 [r.] przebywał
w W-wie. W listopadzie 1939 [r.] udał się do Sowietów. Obecnie, w styczniu 1942 [r.],
samolotem przybył do W-wy. Mieszka na Pradze.

Lipski Łukasz
Z Zagłębia, wybitny działacz polityczny o poziomie kominternowca i najprawdopodobniej
czł.[onek] Kom.[tetu] Centr.[alnego] PPR.

„Lisek”
Patrz Żak Ryszard.

Pułk.[ownik] Lisowski
Członek PAL. Reprezentował PAL na posiedzeniu w dn.[iu] 20 IX 1943 w Warszawie.
(Z posiedzenia przedstawicieli PAL i GL 20 IX [19]43 [r.]).

Km
408 ls. 37/l-6
Lisowski Kazimierz
[Zamieszkały:] Żoliborz, ul. Lisa Kuli.
Dyrektor gimnazjum, komunista.
+ON
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Km
4131 gr. 37/L.IX
Literat Chana
[Zamieszkała] [ul.] Pańska 46 m. 54.
Ur.[odzona] [w] 1903 r., córka Hersza i Chany, wyzn.[ania] mojż[eszowego].
Nar.[odowości[ żydowskiej. Karana 5-letnim więzieniem za komunizm. Literat współżyła
z Gliksonem (vk [vide kartoteka]) i dostarczała mu pieniędzy na wydawnictwa. W toku
obserwacji zostało stwierdzone, że G. utrzymuje kontakty ze Sztabhholzem Menachem,
Erlichem Lejbą, Krasnobród Adelą, Gothejlem Berem, Redlerem Arturem i Fajgelmanem
Kałmanem. Wyrokiem S.O. w W-wie z dnia 8 V [19]35 r. w sprawie nr VIII 1.K.79/35
została skazana na 5 lat więzienia z art. 97 w zw. z art. 93 par. 2 KK.

Literatura partyjna (punkt rozdzielczy)
W-wa, Bródno, ul. Wysocka 39.
U szewca.
Odbiorcą jest „Janek”, jeden z wybitnych działaczy na Bródnie.

Literatura partyjna (punkt rozdzielczy)
W-wa, ul. Łoknicka.
Od Olszewskiego Tadeusza dostarcza tam literaturę partyjną nieznana kurierka z centrali,
panna inteligentna.

Literatura partyjna (punkt rozdzielczy)
W-wa, ul. Radzymińska 19 m. 21.
Literaturę partyjną od Olszewskiego Tadeusza przywozi tam młoda dziewczyna, narzeczona
pewnego działacza tkwiącego w organizacji niepodległ.[ościowej].

Literatura partyjna (punkt rozdzielczy)
Ul. Wysockiego 39, u szewca. Bródno.
Odbiorcą jest Janek, jeden z lepszych działaczy na Bródnie.
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Km
4112 gr. 37/L.IX
Liwa Icchok
[Zamieszkały] [ul.] Muranowska 37 m. 22.
Ur.[odzony] [w] 1906 r., syn Jakuba i Citli, wyzn.[ania] mojżeszowego, nar.[odowości]
żyd.[owskiej]. Komunista, ps.[eudonim] „Zygmunt”. Funkcjonariusz C[entralnego]
W[ydziału] Z[awodowego] KPP. Przepisywał na maszynie rękopisy otrzymane od Kaca
(vk [vide kartoteka]) i Pilarskiej (vk [vide kartoteka]). Przebywając w więzieniu pobierał
zapomogi z warszawskiego [oddziału] M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy]
R[ewlucjonistom]. Kontaktował się ze Szpekman Ber Lejb (vk [vide kartoteka]) oraz Unger
Chawa (vk [vide kartoteka]). Wyrokiem Sądu Okr.[ęgowego] w W-wie został skazany
z art. 97 par. 1 KK w związku z art. 93 par. 2 KK na 2 lata więzienia.

Liwaczewski Witold
„Inteligent”.
Lat ok. 40, wzrost średni, szczupły, ciemny szatyn, włosy gęste, przedział do góry (uczesanie
nieporządne), oczy ciemne, małe, świdrujące, czoło niskie, twarz pociągła, policzki
zapadnięte, twarz nie budząca zaufania, robi wrażenie mało inteligentnego, obecnie zapuścił
małe wąsiki. Przebywa i pracuje w Naszej Księgarni w W-wie przy ul. Świętokrzyskiej
(Księgar.[nia] Z[wiązku] N[auczycielstwa] P[olskiego] – Płomyk), z czym kryje się przed
znajomymi w Barze „Za Kotarą”, gdzie uczęszcza często i wydaje dużo pieniędzy. Tam też
uzyskał miano „Inteligenta”. Występuje tam na pewno pod innym nazwiskiem. Komunista
z poglądów. W związku z bytnością w Barze „Za Kotarą” G[esta]po i wzywaniem właściciela
Staszauera do G[esta]po, Liw.[aczewski] wyjechał i ukrywa się.
(I-70, I-6)

Km
4030 w./503
Liwerman Abram lub Szyja
[Zamieszkały:] Siedlce.
Żyd, członek sieci szpiegowskiej zorganizowanej przez oficera armii sow.[ieckiej]
Wasilenko. (vk [vide kartoteka] Urchamer, Goldsztein, Czarny, Łuka i Halina Szulc).
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Liza Abram
[Zamieszkała] [ul.] Twarda 15.
Współpracuje z komuną.

Lokal bandy komunistyczno-złodziejskiej
W-wa, ul. Ziemowita 16, sklep Wozniaka vel Listek Wozniakowskiego.
19 VIII [19]43 [r.]
I-6

Lokal bandy komunistyczno-złodziejskiej
W-wa, ul. Ciemna 3/3, boczna od ul. ks. Ziemowita. Mieszkanie Jana Zagorskiego.
19 VIII [19]43 [r.]
I-6

Lokal komunistyczny
W-wa, [ul.] Targowa 66. Bar „Gertruda” (dozwolona dla wojska).
Kontakty z komunistami niemieckimi (żołnierze, oficerowie, żandarmi oraz dużo Niemców
cywilnych).
Dokonywują się tam wypłaty. Jeden ze współpracowników Włodzimierza Aleksandrowa
otrzymał 20 000 zł na ubranie, mieszkanie i prywatne potrzeby.
Lato [19]43 [r.].
Pracownia 626

Lokal kontaktowy PPR
Owocarnia Weissnera, ul. Marszałkowska 72.
M3

Lokal kontaktowy PPR
Owocarnia przy księgarni Cz. Kozłowskiego, ul. Wspólna, róg [ul.] Marszałkowskiej.
N3
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Lokal kontaktowy PPR
Spółdzielnia kolejarzy przy końcowym przystanku 9-ki, przy ul. Rakowieckiej.
N3

Lokal (magazyn broni PPR)
W-wa, ul. Reymonta 11.
Przechowywana tam broń
na vd [volksdeutschów].

i

amunicja

grupy,

która dokonała

szeregu

napadów
Pracownia

43/9 ew

Lokal PPR
W-wa, ul. Opaczewska 54.
Dawny lokal P[olskich] S[ocjalistów].
Lokal czynny całą dobę. Wychodzą stamtąd rozkazy i instrukcje, przyjeżdżają kurierzy
i łącznicy, idzie stamtąd również bibuła, którą zabierają starzy mężczyźni i kobiety (worki
z łachmanami)
Lipiec [19]43 [r.].
Pracownia 626

Lokal PPR
Istnieje przypuszczenie, że w tej posesji znajduje się magazyn broni PPR. G[esta]po
przeprowadzało dwukrotnie rewizję domu jednak bez rezultatu. Obecnie interesuje się tym
domem policja granatowa. W domu tym mieszkają następujący lokatorzy:
Lokal 1,2,3 zajmuje właścicielka domu starsza pani, lat 65, głucha, wdowa po wyższym
urzędniku jednego z ministerstw. Posiada sublokatorkę Drzewiecką Jadwigę Sabinę, córkę
Franciszka i Marii, urodzoną 27 I [19]10 [r.], [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego],
zameldowaną jako urzędniczka-hafciarka. Przybyła z Włocławka 20 I [19]43 [r.]. Nie pracuje
ona nigdzie. Przebywa dużo poza domem.
Lokal nr 4 – Grabowska Jadwiga, ur.[odzona] [w] 1876 [r.], emerytka.
Lokal [nr] 5 – Kwiatkowska Czesława Józefa, c[órka] Stanisława i Walerii, urzędniczka,
ur.[odzona] 23 I [18]92 [r.].
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Lokal [nr] 6 – Żegota Jerzy, s[yn] Mieczysława i Wandy, urzędnik, ur.[odzony]
4 I [18]97 [r.], [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], Polak – obecnie inspektor zbiórki
gałganów na W-wę (okr[ęg] warszawski i radomski).
Lokal [nr] 7 – Falkowska Maria, c[órka] Franciszka i Anny, ur.[odzona] 29 VIII [19]11 [r.],
[wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], Polka. Pracuje jako kasjerka w Adrii.
Lokal [nr] 8 – Zarzycka Wacława Jadwiga, c[órka] Witolda Władysława i Marii, [wyznania]
rzym[sko]-kat[olickiego], Polka, ur.[odzona] 28 IX [19]05 [r]. Pracuje jako urzędniczka
w niemieckim magazynie odzieżowym przy ul. Długiej.
Lokal [nr] 9 – Niewiarowski Stanisław Mieczysław, s[yn] Stanisława i Marii, [wyznania]
rzym[sko]-kat[olickiego], urzędnik poczt.[owy] z Siedlec – obecnie rzekomo handluje.
Ur[odzony] 3 VII [19]08 [r]. Przybył do W-wy 10 III [19]42 [r]. z Siedlec. Jest on b[ardzo]
tajemniczy – przebywa stale na mieście, nikt z najbliższych sąsiadów nie może udzielić
żadnych informacje co do wyglądu N. i jego zajęcia. Właścicielka domu oświadczyła,
że nic ją nie obchodzi, czym się zajmuje N., a zastać go można jedynie w nocy, ponieważ
b[ardzo] wcześnie wychodzi i b[ardzo] późno wraca.
993/G

Lokal służący jako melina komórki Kominternu, skrzynka dla PPR i GL
W-wa, Al. Jerozolimskie 35, w podwórzu. Zakład szklarski.
Jest tam zatrudniony rzekomo w sklepie młody człowiek, wysoki, przystojny lat ok. 35–37,
w butach z cholewami, którego inni pracownicy tytułują „pan major” (jego funkcja nie
rozpoznana na razie), drugi, starszy, lat około 50, niski, oczy głęboko osadzone, łysawy,
o imieniu Wołodzia.
Kaz
„KURP”

Lokal zebrań komunistycznych
W-wa, między ul. Ząbkowską a Dw[orcem] Wsch.[odnim] – bar „Gertruda”. Do lokalu tego
dozwolony jest wstęp Niemcom.
(r[ok] [19]43)
993/G
43/9 ew
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Lokal zebrań komunistycznych
W-wa, ul. Marszałkowska 62/5.
W zebraniach biorą udział Żydzi. Posiadają broń palną.
Wiadomość z policji (kwiecień [19]43 r.).

Lokal zebrań komunistycznych
Na terenie kolejowym Polskiego Towarzystwa Elektrycznego, przed gmachem parowozowni
jest czerwony budynek przy ul. Terespolskiej (naprzeciwko terenu „Pocisku”), gdzie
odbywają się zebrania komunistyczne pod b[ardzo] silną osłoną. Dostęp jest trudny, gdyż
tylko zaufani są dopuszczani na miejsce. Obserwacja tego punktu ustaliła tylko, że i tam
przychodzi jakiś komisarz o imieniu Wołodzia.
Stan
KURP

Lokal zebrań komunistycznych
Czerwony budynek przy ul. Trespolskiej, naprzeciwko „Pocisku” (teren kolejowy przy
parowozowni, bocznica Pol.[skiego] Tow.[arzystwa] Elektrycz.[nego] przed gmachem PTE
stoi czerwony budynek)
Lato [19]43 [r.].
Pracownia 626

Lokal zebrań „Wolności i Ludu”
W-wa, ul. Ludwiki 3/4 u Pechcinowny Heleny. Mieszkanie na nazwisko Barbary Dietrich.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

Lokal zebrań „Wolności i Ludu”
W-wa, ul. Krochmalna 30/33.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa
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Lokal zebrań „Wolności i Ludu”
W-wa, ul. Bartnicza 49.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

Km
4112 gr. 37/L.IX
Lubelska Rywka
[Zamieszkała] [ul.] Niska 28 m. 31.
Ur.[odzona] 1 XI 1916 r., córka Arona i Etli, wyzn.[ania] mojżeszowego, nar.[odowości]
żyd.[owskiej]. W związku z likwidacją przez policję w dniu 18 I [19]33 [r.] przygotowań
komunistycznych do obchodu „święta” 3 L[ipca] zatrzymana w czasie rewizji, u której
ujawniono zeszyt z wierszami komunistycznymi oraz kartę z notatkami z dzieła
pt. „Anarchizm obecny w ruchu społeczno-politycznym w Rosji”. Wyrokiem SO w W-wie
z dnia 5 IV 35 r. w sprawie VIII.1 K.38/35 została skazana na umieszczenie w Zakładzie
Poprawczym z zawieszeniem dokonania kary na przeciąg lat 3. (vk [vide kartoteka]
Goldgewicht Jakób).

Lubelski Moszek Wigdor
Ur.[odzony] 14 X 1915, s.[yn] Symchy i Rywki, Zam.[ieszkały] poprzednio przy
ul. Sapieżyńskiej 21 m. 27 u rodziców, skąd 1 IX 1939 [r.] czasowo wymeldował się nie
wiadomo dokąd. Aktywny komunista i płatny funkcjonariusz.

Lubinicki vel Lubieniecki
Polak z Maleńca, lat około 50. Przez polskie władze skazany na 4 lata więzienia w Łomży
za działalność komunistyczną. Był sekretarzem PPK. Podczas zatargów bolszewików
z Chinami otrzymał nieograniczone pełnomocnictwa i wolną rękę w akcji na terenach
polskich. Jeździł kilka razy do Rosji. Przed wybuchem wojny został zwolniony z więzienia.
Nazwisko jego łączy się z Kantiwem. Nazwisko oraz dane powyższe zakomunikowane
zostały przez Lidę wysokiemu SD. Lida podaje jako źródło informacji w tej sprawie
Mazurina.
Lida

293

Lubodziecka vel Libkind Jadwiga Krystyna
Ur.[odzona] 1 V 1911 [r.], im[iona] rodz.[iców] Stanisław i Helena, wyzn.[ania] rz[ymsko-kat.[olickiego], Zam.[ieszkała] W-wa, ul. Słowackiego 1c m. 14. W[edłu]g. ewid.[encji] –
bibliotekarka, Żydówka z pochodzenia. Rysopis: wzrost średni, ciemno blond włosy, nos
z lekka zakrzywiony – całość twarzy wybitnie semicka. Obecnie występuje tylko pod
nazwiskiem Lubodziecka. Nie pracuje nigdzie, mieszka z rodziną. Wykształcenie wyższe nie
ukończone – (zdaje się ekonomia). Interesuje się bardzo żywo aresztowaniami, organizacjami
politycz.[nymi], etc. Prowadzi bardzo ruchliwy tryb życia, b.[ardzo] rzadko jest w domu.
Przez mieszkających w W.[arszawskiej] S.[półdzielni] M.[ieszkaniowej] uważana jest
za czynną komunistkę. Przed [19]39 r. utrzymywała dość bliski kontakt z osobą (nazwiska
brak) pracującą w „Czytelni Szklanych Domów” – [ul.] Krasińskiego 10, która uważana była
za komunistkę. Bliska krewna Lubodzieckiej Jadwigi – Lubodziecka Zofia – tłumaczyła
przed [19]39 r. dzieła Marxa, Bebel’a i inne o nastawieniu bardzo lewicowym.
(I-712, I-6)

Lubomirski Sufeliusz
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Bednarska 59.
28 VIII [19]41.[r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Piotra i Agaty, Ur.[odzony] 28 X 1891 [r.],
obywatelstwo nieustalone, ostatnio rosyjskie. Przybył do W-wy 3 IV [19]39 r. z Kosowa,
majątek Frunosy koło Ostrowia. Szerzył propagandę komunistyczną.

Lucewski Władysław
[Zamieszkały] [ul.] Hoża 5.
23 III [19]42[r.], źr.[ódło:] „Go-Pta”. Rzekomo komunista.

Lukas Stanisław „Surowy”
Członek K[omitetu] D[zielnicowego] PPR Powązki. Podobno równocześnie w organizacji
patriotycznej.
Monopol Nachrichtendienst
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Lukas Stanisław
[Zamieszkały] [ul.] Lipowa.
Tokarz, czł.[onek] PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.

Lukas Stanisław „Surowy”
Członek K[omitetu] D[zielnicowego] PPR – Powązki.
Monopol Nr 21
43/9 ew

Lutowski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Włościańska na tzw. Piaskach.
Działacz komunistyczny z dzielnicy Powązki.
Sierpień [19]43 [r.]
N3

Km
4120 mr. Tracz.
Lutyński
Adw.[okat].
[Zamieszkały:] Płock.
Nieodłączny towarzysz Wieczorka Janusza w robocie komunistycznej. (vk [vide kartoteka]
W-wa). Obecnie Lutyński został aresztowany przy przechodzeniu granicy pod Iłowem.
+ON
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Km
4116 srp./41
Łaczkowski Cyprian
[Zamieszkały:] Płock.
Vide kartoteka Paczkowski Cyprian.

Ładosz
[Zamieszkały:] W-wa, Żoliborz.
Recytator z Radia Polskiego. Dostaje zasiłek finansowy na pracę z ramienia naszych
czynników oficjalnych, zajmujących się propagandą. Występuje on nie tylko w Warszawie,
ale i na prowincji z odczytami ideologicznymi, a przede wszystkim jako recytator. Nie było
podobno wypadku, aby przy tego rodzaju występach nie akcentował w sposób mniej lub
więcej dobitny swych jak najbardziej radykalnych przekonań.
5-1

Ładosz Henryk
[Zamieszkały:] W-wa, Żoliborz, ul. Krasińskiego 18 m. 17, (WSM), parter. Zajmuje 3 pokoje,
kuchnię i łazienkę. Niski, ciemny blondyn, oczy niebieskie, okulary w jasnej oprawie. Znany
monologista – już po [19]39 r. występował w lokalach rozrywkowych.
Pracował jako nauczyciel w szkole powszechnej przy ul. Marii Kazimiery. Obecnie
(1942 [r.]) nie pracuje. Koło połowy 1941 [r.] stał się zamożny. Parokrotnie samochód
ciężarowy z oznakami WH (niemiecki) przywiózł mu węgiel i meble. Urządza u siebie
zakonspirowane zebrania, na które przychodzi młodzież w wieku od 16–20 lat. Jest to tajna
świetlica. Wydaje się, że Ładosz prowadzi jakąś robotę komunistyczną. Opinia ludzi, którzy
go dobrze znają z różnych ugrupowań polit.[ycznych], zarówno z lewicy, jak i ze środka
politycznego jest taka, że jest to człowiek, który za pieniądze będzie robił każdą robotę.
Niejasne punkty w jego działalności są następujące: posiadanie dużych pieniędzy
nieusprawiedliwionych żadnym dużym dochodem. Urządzanie świetlicy głównie dla
młodzieży głównie z terenów socjalistycznych i robotniczych (z WSM). Polecanie im
literatury socjalistycznej: Spasowski, Lenin, Marks. Świetlica jest bezpłatna, a nawet przynosi
pewne korzyści uczęszczającym jak np. posiłki, czasem zapomogi pieniężne. Posiadanie
jakoby 4 melin, z tego 2 dla świetlicy. Jeden taki lokal prawdopodobnie przy
[ul.] Krasińskiego 18, I kl[atka] sch.odowa]. Ładosz utrzymuje bliski kontakt z dr. Landym
i dr. Kanabusem.
I-6
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Ładosz Henryk
Znany głównie sprzed 1939 r. z Radia Warszawskiego. Jeden z czołowych działaczy
na terenie komunistycznej redakcji pisma „Przełom”.
Otrzymuje poważne subwencje z Delegatury Rządu, przypuszczalnie na cele wychowawcze.
N3

Km
4021 w. 37/W.I
Ładowski Benjamin
[Zamieszkały] [ul.] Nowolipki 47, u Czapnikiewicza.
Komunista, ur.[odzony] 16 III 1865 r., Żyd. Przed wojną był na usługach wyw.[iadu]
sowieckiego. Jego syn został ścięty w Gdańsku. Zamieszany w sprawę Borakowskiego
i Bąkowskiego (rozstrzelani) i Majewskiej (bezterminowe).
+ON

Łagoda Kazimierz Szymon
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Sierczana 33/3 od 2 IV [19]40 [r.]
Ur[odzony] 18 II [19]84 [r.], syn Kazimierza i Antoniny.
Z zawodu robotnik. Należy do bandy komunistyczno-złodziejskiej na Targówku – bierze
czynny udział w jej akcjach.
7 IX [19]43 [r.]
I-461
I-6

Łasiński Bolesław
[Zamieszkały:] Tarnobrzeg.
15 III [19]43 [r.]
Godło

L.IX
Km
Łatka Aron
Ur.[odzony] [w] 1911 [r.]
Syn Izraela i Dwojry.
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Wyzn.[ania] mojżesz.[owego], narod.[owości] żyd.[owskiej]
Ślusarz.
Stan c.[ywilny:] wolny.
Adres
3-krotnie zatrzymywany za działalność k[omu]n[istyczną]. W 1933 r. współpracował
z Centralą Techniki K[omunistyczej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy] w W-wie.

Łazewski Antoni
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Palestyńska 19.
Kom.[itet] Dzieln.[nicowy] Bródna.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Km
4116 srp./41
Łączycka
Pseudonim vide Ostrowska.

Łebkowski Stanisław
Zabity dn.[ia] 21 VI [19]43 [r.], znany i poszukiwany przed wojną jako wybitny działacz
komunistyczny pod nazwiskiem: Lipski Leon. Na początku września 1939 r. zwrócił się
do władz wojskowych polskich oświadczając, że jest poszukiwanym przez władze komunistą,
ponieważ jednak Polska była w stanie wojny z Niemcami, oddaje się do dyspozycji władz
wojskowych i pragnie walczyć w szeregach polskich. Walczy w armii polskiej, znalazłszy się
na terenach wschodnich ma możność poznania z bliska systemu rządów sowieckich. Po
powrocie na teren G[eneralnego] G[ubernatorstwa], mimo namów ze strony jego politycznych
przyjaciół, aby wznowił swą działalność polityczną, sprzeciwiał się, akcentując partii
komunistycznej od Rosji i stosowanym przez nią ucisku w stosunku do Polaków za Bugiem.
Na początku 1943 r. z Lipskim nawiązał kontakt wysłannik Moskwy Franciszek Wawrzyniak,
Polak z Sosnowca, który w Białymstoku podczas okupacji sowieckiej należał
do trójki likwidującej Polaków. Proponował on Lipskiemu, aby się zajął pracą w PPR,
na co jakoby Lipski się zgodził. Wawrzyniec wkrótce wpadł w ręce G[esta]po i został
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rozstrzelany, wówczas na Lipskiego padło podejrzenie, że „sypnął” Wawrzyniaka, wobec
czego PPR zlikwidowało Lipskiego. W[e]d[łu]g późniejszych wyników śledztwa,
prowadzonego przez PPR, Wawrzyniak został wydany przez Rosjanina, właściciela składu
mebli przy ul. Zielonej w W-wie, który jest na usługach G[esta]po, poza tym prowadzi handel
złotem i walutami.
19 XI [19]43 [r.]
l-415 a
l-6

Łęczycka
Aresztowana w październiku [19]42 [r.], rozstrzelana wiosną [19]43 r. w W-wie.
Wybitna działaczka komunistyczna z akcji „pomocy czerwonej” (M[iędzynarodowej]
O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom]).
Zamieszkiwała w blokach w Kole.
Mąż jej ukrywa się.
Mjr Karcz

Łęczycki
W-wa, zamieszkały w blokach na Kole, ukrywa się. Należy do kierowniczej elity PPR. Żona
jego została aresztowana w październiku [19]42 r., zamiast męża poszukiwanego przez
G[esta]po, a który nie nocował wówczas w domu. Ostatnio (wiosna [19]43 [r.]) została ona
rozstrzelana. Łęczycki nadal prowadzi prace komunistyczne. Oboje wykonywali akcje
komunistyczną tzw. „pomocy czerwonej” (M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy]
R[ewolucjonistom]).
Mjr Karcz

Łęczyńska-Ostrowska Miriam
Patrz: Ostrowska-Łęczyńska.

Łęczycka Miriam
Vide Ostrowska.
ON
300

Km
4112 gr. 37/L.IX
Łobko Jan
[Zamieszkały:] Słoboda.
Ur.[odzony] 26 VI 1913 r. w Mierznej Słobodze, pow[iat] Nieświerz, syn Teodory
i Paraksiewa, wyzn.[ania] prawosławnego, rolnik. W czasie odbywania służby wojskowej
w r.[oku] 1934/35 w 36 pp wraz z Hohermanem, Gudyniem, Winogradem i Lasotą
zorganizował żołnierską komórką komunistyczną, działając w łączności i pod ogólnym
kierunkiem pełnomocników warszawskiego wydz.[iału] wojskowego KPP – Bernhauta
Abrama i Szpringer Gitli – szerząc wśród żołnierzy komunizm. Dostarczał na teren koszar
36 pp ulotki komunistyczne podpisane przez „Grupę Rewolucyjną 36 pp” i Komitet Pułkowy
36 pp. Wyrokiem Sądu Wojskowego Okręgowego został skazany w dniu 8 VIII 1935 r.
na 8 lat więzienia, Najwyższy Sąd Wojskowy zmniejszył mu karę do 6 lat więzienia.

Łokieć Jan
[Zamieszkały] od 11 VI [19]41 [r.] [ul.] Grochowska 71a m. 8.
Ur.[odzony] 3 VII 1888 [r.], s.[yn] Piotra i Anieli z d.[omu] Jakubik, żonaty, troje dzieci
(najmłodsza córka, ur.[odzona] [w] 1939 [r.], niechrzczona), zam.[ieszkały] poprzednio przy
ul. Kawęczyńskiej 20 m. 15. Tramwajarz, konduktor, czł.[onek] grupy stalinowskiej
w tramwajach.

Km
4116 srp./41
Łokieć Jan
Konduktor tramwajowy, członek grupy stalinowskiej.
+ON

Łokieć Jan
Komunista.
Aresztowany w październiku [19]42 r.
KB rb 102
43/9 ew
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Km
405 srp./136
Łomakin (Łomachin) Grzegorz
[Zamieszkały] ul. 11 Listopada 45 m. 65.
Stoi na czele organizacji, która werbuje ludzi do „Legionu Polskiego” na terenach
okupowanych przez Sowietów. Chcącym wyjechać daje pieniądze na utrzymanie rodzin.
Zielenkiewicz (vk [vide kartoteka]). Łomakin płk armii rosyjskiej.
4129 st. 37/l-6 komunikuje, że pod powyższym adresem nie ma domu mieszkalnego.
418 srp. 37/56-R.I komunikuje, że Ł. jest kierownikiem instytucji antykomunistycznej,
b.[yłym] kpt. armii carskiej, były konfident Sam.[odzielnego] Ref.[eferatu]
Inf.[ormacyjnego] D[owództwa] O[kręgu] K[orpusu] IX w Brześciu nad Bugiem.
Obecnie Ł. pracuje na terenie wschodnim, ma specjalnie przydzielonych ludzi do tej pracy
i olbrzymie sumy na ten cel do dyspozycji. Vide komuna w teczce R/I.
4117 gr. 37/L.IX komunikuje, że podany adres niewłaściwy – domu nr 45 przy
ul. 11 Listopada nie ma.
+ON

Km
4011 ls. 37/H.7
Łoniewski Henryk
[Zamieszkały] [ul.] Słowackiego 8 m. 5.
Pracownik Tramwajów Miejskich, nr służb.[owy] 9336, podejrzany o komunizm.

Km
4116 srp./41
Łopacin Szymon (pseudonim Symcha)
[Zamieszkały] [ul.] Grzybowska 15/15.
Syn Icka i Mandli, ur.[odzony] [w] 1894 r., jest kierownikiem specjalnej szturmówki
żydowskiej. Znany wśród Żydów na ul. Rynkowej, Krochmalnej, Zbożowej, w bazarze
Jonasza koło Żelaznej Bramy.
4120 ls. 37/W.I komunikuje, że Łopacin Szymon mieszka obecnie na ul. Grzybowskiej. Ma
sodowiarnię na ul. Grzybowskiej 5. Syn Icka i Mendli Doby Cymplak, Ur.[odzony] 24 IV
1904 [r.]. Mieszka wraz z kochanką. W jego mieszkaniu odbywają się często zebrania
komunistyczne.
+ON
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Łopacin Szymon
[Zamieszkały] od 7 IX [19]40 [r.] [ul.] Grzybowska 22 m. 11.
Ur.[odzony] [w] 1904 [r.], s.[yn] Icka i Mindli Doby z d.[omu] Lisa, robotnik, tragarz.
Zam.[ieszkały] poprzednio ul. Grzybowska 15 m. 15, żonaty, ma córkę Judytę (4 lata). Przy
ul. Grzybowskiej 5 ma sklepik z wodą sodową. Kierownik specjalnej szturmówki żydowskiej
oddziału bojowego znany wśród Żydów na ul. Rynkowej, Krochmalnej, Zbożowej i bazarze
Janasza, koło Żelaznej Bramy. Był aresztowany przez policję polską w r.[oku] 1940.

Łopata Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Wyszogrodzka 2/4.
D[owód]ca sekcji K[omitetu] D[zielnicowego] PPR Bródno.
Knajpa
43/9 ew

Łopata Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Wyszogrodzka 5 m. 15. Ur[odzony] 25 IX [1905] [r.] z matki
Kazimiery i ojca Józefa. 5 III [19]41 [r.] wymeldowany fikcyjnie na roboty do Rzeszy,
ponieważ był poszukiwany przez policję. Wrócił do swego mieszkania 5 III [19]42[r.]
z ul. Węgierskiej 5.
Żonaty. Dwoje dzieci. Często bywa poza domem.
Bogdan P.16.I

Łopata Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Wyszogrodzka 5 m. 18.
Robotnik.
W kontakcie z Guczem Władysławem i z Bednarskim Tadeuszem.

Łopata Jan
[Zamieszkały] [ul.] Wyszogrodzka 5 m. 17.
Robotnik, jeden z przywódców organizac.[ji]. Ma za zadanie werbowanie ludzi
do org.[anizacji] komun.[istycznych]. W mieszkaniu jego odbywają się częste zebrania
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org.[anizacji] komun.[istycznych]. Wróg zacięty wszystkiego, co polskie, a także
organiz.[acji] niepodległ.[ościowych].
(13 VIII [19]42 [r.] - P.17/IV).

Łosiak Halina
Nie ma stałego miejsca zamieszkania. Lat ok. 23 (według posiadanej metryki – 17).
Blondynka, wzrost średni, dość tęga, twarz okrągła o ostrym profilu (wygląda na Żydówkę),
oczy siwe w jasnej oprawie, z lekka piegowata, duże nogi, małe ręce, prawa ręka złamana
w ramieniu, źle złożona wskutek czego włada nią niewprawnie, głos matowy niski – wymowa
przeciągła. Mało inteligentna, o słabym charakterze, intrygantka, lubi opowiadać o sobie
różne historie, najczęściej sprzeczne. Wyśmiewa się ze wszystkiego, co ma związek z religią
i kościołem, chociaż dla zamaskowania przed ludźmi ma książkę do nabożeństwa.
Przebywała w Pruszkowie i okolicy, zawsze w pobliżu „Tolka” CKR. Pełni przy nim funkcję
łączniczki – do osoby jego ma być przydzielona jakoby z ramienia NKWD. Zna wielu PPRowców. Obecnie (sierpień [19]43 [r.]) wyjechała z „Tolkiem” w sochaczewskie.
W załączeniu fotografia.
I-401
I-6

ŁostowskI Feliks
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały][ul.] Bojanowska 6.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999

Łowczy Katma
[Zamieszkały:] Miechów-Janów.
Komunista. Przynależność do PPR lub GL – nie stwierdzono.
15 III [19]43 [r.]
Godło
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Łoziński
[Zamieszkały:] Zemborzyce.
Kom.[unista] poszukiwany przez żandarmerię.
(V [19]42 [r.]-MJ).

Łódzki
Vd [volksdeutsch]. Uciekł z Łodzi na skutek poboru. Zamieszkiwał: W-wa, [ul.] Łowicka 5.
Rozpoczął działalność jako kierownik komunistycznej komórki w W-wie. Przychodzili
do niego podoficerowie i oficerowie niemieccy. Kolportował komunistyczne publikacje
m. in. „Rechts u Warcheit”, „der Hammer”, „Frontsoldat” itp. II [19]42 [r.] został
aresztowany, ale zaraz udało mu się zbiec (z przestrzeloną nogą) w trakcie prowadzenia
go do domu, gdzie miał zamiar kogoś wsypać.

L.IX
KM
Ługowski Wiktor
Ur.[odzony] 15 I 1902 [r.].
Syn Stanisława i Bronisławy.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan cyw.[ilny]
Adres
Skazany w sprawie Flataua Stanisław – vk [vide kartoteka].
+ON

Km
4030 w./503
Łuka Wiktor
[Zamieszkały:] Siedlce.
Szpieg sowiecki, współpracuje wraz ze swą siostrą Szulc Haliną (vk [vide kartoteka])
z Liwermanem (vk [vide kartoteka]).
+ON
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Km
Łukasik
Stolarz, członek Zarządu Kas Chorych w W-wie, jest jednym z członków rządu
komunistycznego w Polsce.

Łukasik Marian
Kelner w „Bristolu”, brat Romana.
[Lat] ok. 45 lat.
Monopol Nachrichtendienst

Łukasik Roman
[Zamieszkały:] W-wa Praga, za Bazyliką.
Kelner w „Bristolu”.
Lat ok. 49.
Monopol Nachrichtendienst

Łukaszewicz Leon
[Zamieszkały] [ul.] Żurawia 34.
Buchalter, zatrudniony w firmie C. i K., wybitny działacz komunistyczny.
(Nr 3-14 IV [19]42 [r.]).

Fabryka Lilpop
Łukaszuk Stanisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Delegat młodzieży komunistycznej.
2 III [19]43 [r.]
Rama
999
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Łukowski Marian
[Zamieszkały:] Rembertów.
Szlifierz, czł.[onek] PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.

Łukowski Marian
Komórka PPR F[abry]ki Sprawdzianów przy ul. Duchnickiej.
Monopol Nachrichtendienst

Łysiak
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Elbląska 41.
Działacz komunistyczny z terenu Powązek.
Sierpień [19]43 [r.]
N3

„Łysy”
Pełnił funkcję Sekret.[arza] Kom.[itetu] Warsz.[awskiego] Czerwonej Samopomocy.

Łyszczyk Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Mokotowska 65.
Z listy agentów Gestapo, podejrzany o komunizm.
Monopol Nachrichtendienst
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M
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Machałowski Jan
Zob. inf. dot. Machałowskiego Michała.

L.IX
KM
Machałowski Jan
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód – buchalter – ob.[ecnie] bezrobotny.
Stan cyw.[ilny]
Adres: W-wa, [ul.] Bednarska 23 m. 56.
Jest bratem dozorcy domu Michała Machałowskiego. Nocuje u siebie komunistów
przysyłanych mu przez brata Michała (Zaręba Tomasz, Bala Piotr, Gorosman, Maks Mauer).
„z listy XII 40”
+ON

Machałowski Michał
[Zamieszkały] [ul.] Bednarska 23 m. 43.
Dozorca domu [przy] [ul.] Bednarsk[iej] 23. Przychodzą do niego różni ludzie, Polacy i Żydzi
(m.in. Tomasz Zaremba, Piotr Bala i Grossman), których nocuje lub kieruje do swego brata,
Jana, buchaltera, obecnie bezrobotnego, zamieszk.[ałego] w tym samym domu (m. 56).
Między innymi przychodzi stale tam Maks Mauer (zachodzi pod 56 i 57). W mieszkaniu
[nr] 57 mieszka Stanisław Zieliński, tramwajarz, kom.[unista] znany sprzed wojny, u którego
mieszka jako sublokator niezameldowany Żyd, handlowiec, nieznany z nazwiska.
ON (z listy XII.40)

Machojek Wł[...]
[Zamieszkały:] Miechów-Chodów.
15 III [19]43 [r.]
Godło
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Maciejczyk Czesław
[Zamieszkały:] Miechów-Janów.
Komunista. Przynależności do PPR lub GL nie stwierdzono.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Maciejewski
[Zamieszkały:] wieś Ledno, gm[ina] Sobieszyn, pow[iat] Puławy.
Następca Stachurskiego.
15 VIII [19]43 [r.]
Konar

Mackiewicz Czesław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Opaczewska 34a.
B[yły] majster PZL.
Prowadzi meldunki. Zebrania tramwajarzy. Podejrzany o komunizm.
Monopol Nachrichtendienst

Maczynski
Fabrykant amunicji – Fort Bema.
Komunista z grupy Boreckiego.
„Kureń”
43/9 ew

Mage
Starszy brat konduktora tramwajowego.
Komunista.
Aresztowany w październiku [19]42 r.
KB rb 102
43/9 ew
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Km
4112 gr. 37/L.IX
Magnuszewski Szyja
Ur.[odzony] 14 X 1911 r., Mława, syn Abrama Benjamina i Łai, wyzn.[ania] mojżeszowego,
nar.[odowość] żydowska.
Od 1930 r. działacz w różnych jednostkach organizacyjnych KPP, głównie
w K[omunistycznym] Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej] na terenie Warszawy, Mławy
i Ciechanowa. Współtowarzysz pracy Arkuszewskiego Stanisława (vk [vide kartoteka]).
Wyrokiem S[ądu] O[kręgowego] w W-wie z dnia [...] w s[ie]rp[niu] z art. 208/38 skazany
z art. 97 par. 1 KK w zw. z art. 93 par. 2 KK na 3 lata więzienia. Sąd Apelac.[yjny]
w W-wie wyrok S[ądu] O[kręgowego] w W-wie zatwierdził wyrokiem z dn.[ia] 28 VII
[19]39 r. w s[ie]rp[niu] III.I.Ka 188/39.
M
ON

Madziarz Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. ks. Anny 39.
Murarz.
PPR na Targówku.
Monopol Nachrichtendienst

Grupa Konar
Magierka Czesław
[Zamieszkały:] Lubartów.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Magoska Jan
[Zamieszkały:] Miechów. Czaple Małe
15 III [19]43 [r.]
Godło
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Maik Władysław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Białostocka 11 m. 11.
Ur[odzony] 23 XII 1902 [r.] w W-wie. Imiona rodziców: Jan i Antonina z Maszuchów.
Wyzn[ania] rzym[sko]-kat[olickiego]. Żonaty.
Ślusarz, pracownik wydziału Technicz.[nego] Zarz.[ądu] Miejsk.[kiego] w W-wie.
Rysopis: wzrost ok. 175 cm, budowa dobra, mocna, twarz owalna, cera zdrowa, śniada, włosy
ciemny blond, strzyżone krótko, z przedziałkiem z boku, nieco przerzedzone, oczy piwne, nos
duży, nieforemny, usta wydatne, rysy twarzy wydatne, grube. Na jednym z policzków
podłużna blizna koło ucha, jakby po operacji zęba. Chód niedbały, typ robotnika. Ubiera się
do pracy w kurtkę granatową z zapiętym kołnierzem jak pracownicy PKP. W święto zakłada
ciemne eleganckie ubranie, biały sztywny kołnierzyk, w chłodne dni kurtkę skórzaną. Sposób
mówienia: używa często i nietrafnie słów wyszukanych. Zachowanie: pewne siebie, sprytny.
Inteligencja przeciętna, wykształcenie: 1 klasa gimn.[azjum] rzemieślniczego w W-wie.
W czasie poprzedniej wojny dostał się jakoby do Niemiec, gdzie pracował w fabryce i na roli.
Mniej więcej po roku pobytu uciekł z Niemiec do Polski. W pierwszych latach niepodległości
wstąpił z poboru do K[orpusu] O[chrony] P[ogranicza], gdzie służył około 2 lat. Służbę
jakoby pełnił na zmianę co kilka miesięcy nad granicą pruską i sowiecką w rejonie
Wileńszczyzny i Suwalszczyzny. Tamże wszedł w bliższy z przemytnikami z Rosji i w tymże
czasie jakoby osobiście przechodził granicę na stronę sowiecką i uczestniczył w zebraniach
urządzanych przez „politruków” w okolicznych wioskach (własne zwierzenia). W tym czasie
rozporządzał dużymi sumami (sprowadzanie tancerek z W-wy do podgranicznych wiosek,
wyjazdy do W-wy, zabawy i noclegi w hotelu Europejskim i innych). Po służbie w K[orpusie]
O[chrony] P[ogranicza], ok[oło] [roku] 1923 kupił sobie samochód i zamieszkał w W-wie.
Dalsza działalność do r[oku] 1939 nieznana. Przed 1939 [r.] wstąpił do magistratu w W-wie
na służbę w charakterze mechanika w wydziale Technicznym, Oddz.[ału] wodno-melioracyjnego, gdzie pracuje dotąd. Co robił w czasie wojny [w] 1939 [r.], nie wiadomo.
Na terenie pracy agituje stale na rzecz komunizmu, dostarcza dzieła Marksa oraz bibuły
i komunikaty polityczne moskiewskich. Przed wybuchem wojny niemiecko-rosyjskiej
w 1941 r. (jak również i potem) kilkakrotnie wyjeżdżał w okolice Lubelszczyzny
„po żywność” namawiając jednocześnie kilku inteligentów na wspólny pobyt za groszowe
utrzymanie. Miała to być wioska w pobliżu obozu dla jeńców sowieckich, gdzie, jak się
zwierzał, mają przyjeżdżać „ludzie inteligentni” i „mówić o równości i sprawiedliwości”.
Ma liczne znajomości wśród Ukraińców i Niemców. Żona zaaresztowana w zimie
1941/[19]42 [r.] przez Niemców. W kilka dni po interwencji męża została zwolniona. W lipcu
[19]41 r. w mieszkaniu swoim przy ul. Białostockiej 11 przechowywał bibułę komunistyczną.
W załączeniu fotografia.
I-60
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Maik Władysław
[Zamieszkały] [ul.] Białostocka 11.
Przywódca odcinka Praga, wykazuje ostatnio dużą aktywność wśród robotników kolejowych.
Około 10 X [19]42 [r.] przyjechał do W-wy do pracy w charakterze pracownika fiz.[ycznego]
w Miejskim Zarządzie Melioracyjnym – po dłuższym pobycie (paromiesięczn.[ym]) we wsi
Łysków pod Siedlcami. Według opinii Maika, wieś ta znajduje się w najbliższej odległ[ości],
ok. 5 km. od 3 lub 4 st.[acji] kol.[ejowej] za Siedlcami, jadąc z W-wy do Siedlec.
W Łyskowie ma się znajdować ośrodek szkoleniowy K, mający stały kontakt z dywersantami
i bolszew[ikami]. Bliższe dane o wymienionym ośrodku nieznane.
(I-71)

Majblat Bella
[Zamieszkała] [ul.] Nowolipki 27.
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Żydówka. Członek K[omunistycznej] P[artii]
P[olski], od kilku lat. Obecnie pracuje dla sow.[ieckiego] wyw.[iadu] wojskowego.

Km
4116 srp./41
Majchrzak Jan
Nie[za]meldowany w W-wie, członek „wojskówki” K[omunistycznej] P[artii] P[olski].
M
Dodatkowo: „z listy XII-40”
ON

Km
Majel Judka
[Zamieszkały:] ul. Towarowa 8.
Syn Lejzora i Chany, ur.[odzony] [w] 1908 r., został skazany przez Sądy Polskie na 6 lat
więzienia za komunizm.
M
+ON
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Majel Jutka
[Zamieszkały] [ul.] Towarowa 8.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie] „Grom”. S.[yn] Lejzora i Chany, ur.[odzony]
[w] 1908 [r.], członek KPP. Obecnie nie[za]meldowany. Przed wojną za komunę karany
[na] 6 lat więzienia.

Sow
M
405 lp. 37/l-6
Majewski
[Zamieszkały:] Kraków.
Pracuje w Centrali Sowieckiego Wywiadu Wojskowego, Kraków, ul. Felicjańska 3.
Obecnie jest w Tczewie i werbuje młodych oficerów i techników do wywiadu wojskowego.
(vk [vide kartoteka] Fichowska i Sieczko).

Majewski Edward
[Zamieszkały:] Wieś Potworów (na szosie między Przytykiem a Odrzywołem).
Kierownik szkoły w Potworowie. Obecnie usunięty. Pracuje w wydziale drogowym
w Radomiu. Komunista. Mocno czerwony.
Był w niewoli bolsz.[ewickiej] jako podoficer – potem w niemieckiej. Wrażenie jego
z sowietów ujemne. Jednakże wyraźnie był zadowolony z fałszywych wiadomości
o sukcesach sowieckich na początku wojny. W stosunku do kościoła nastawienie wrogie.
Pracownia
43/9 ew

Km
4011 ls.37/H.7
Majewski Jan
[Zamieszkały] [ul.] Barska 8 m. 27.
Pracownik Tramwajów Miejskich, podejrzany o komunizm. Nr służbowy w Tramwajach:
6069.
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Majsner Genowefa
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Płocka 67 m. 67.
Aktywna działaczka komunist[yczna] z terenu Powązek.
Łączniczka z centralą.
Mieszka z nią Chrachawski Mieczysław.

Makowiecki Tytus
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Śniadeckich 7 (pralnia).
Uczęszcza do obowiązkowej szkoły zawodowej nr 12, ul. Marszałkowska 31a. Uczy się źle.
Ur[odzony] 4 I [19]29 r. Wzrost około 160 cm.
Chwali się, że należy do PPR, że dają im tam broń. Mówi, że zna wszystkie adresy członków
HJ [Hitlerjugend]. Od marca [19]42 r. pracował w „Ośrodku” jako goniec, później
w HJ [Hitlerjugend], skąd został usunięty w grudniu [19]42 r. za lekceważenie pracy
(prawdopodobnie już wtedy posiadał kontakt z PPR i informował ich o pracach HJ). Z chwilą
usunięcia z HJ [Hitlerjugend] dostał się do PPR. Powiadomił swego kolegę Kazimierczaka
o znanych mu adresach niższych funkcyjnych HJ [Hitlerjugend] oraz o adresie informatora,
którego również wraz z Kazimierczakiem szpiegował na ulicach.
Niektórym chłopcom z HJ [Hitlerjugend] proponował przejście do PPR. Informował się stale
o ich pracy.
Fotografia w załączeniu.
Zorian

Km
4118 wrz. 37/L.IX-W.6-W:4
Makowska Eugenia
[Zamieszkała] [ul.] Złota 7 m. 14.
Komunistka, neofitka. Obecnie pracuje na dwie strony: niemiecką i rosyjską.

L.IX
KM
Makowska Eugenia
Z domu
Ur.[odzona]
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Córka
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkała:] W-wa, [ul.] Złota 7 m. 14.
Wg informacji US. ww. pracuje na obydwie strony (rosyjską i niemiecką). Neofitka.
18 IX 1941 r.
W.4
ON

Km
405 lp. 37/l-6
Makowski
[Zamieszkały:] Kraków.
Współpracuje w Fichowską (vk [vide kartoteka]).

Km
4010 lp. 37/W.I

Makowski
[Zamieszkały] [ul.] Koszykowa 33.
Fryzjer, posiada zakład w podwórzu domu, w którym mieszka. Aktywny komunista. Rysopis:
wzrost średni, twarz pociągła, sucha, lat ok. 40.
1941
M + OM

Km
4116 srp./41
Makowski Janusz
Rzekomo członek C[entralnego] K[omitetu] W[ykonawczego] K[omunistycznej] P[artii]
P[olski]. Vide kart. Markowski.
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Makowski Tadeusz
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Konarskiego 7 (sklep).
Rysopis: wysoki, blondyn, niebieskie oczy.
Niegroźny.
(Romek)

Makowski Wacław
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] Pyry koło W-wy, ul. Słoneczna 7.
21 XI [19]43 [r.]
P.20/1
993/P

Malczyński Wiktor
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Terespolska 1c. Członek zarządu R[obotniczej] [Partii] [Polskich]
[Socjalistów].
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Malesa
[Zamieszkały:] Sochaczew.
Urzędnik Starostwa.
Obecnie podobno w partii nieczynny.
Utrzymuje ścisły kontakt z PPR.
Monopol Nachrichtendienst

Malicki Zdzisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Ząbkowska 4 – sklep siostry.
B[yły] tramwajarz.
Wycofał się z PPR [pod] koniec 1942 r.
Monopol Nachrichtendienst
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F[abry]ka Maszyn „Wawerma” w Pruszkowie.
Maliga Wacław
Ur.[odzony]
Zam[ieszkały:] W-wa, [ul.] Przemysłowa 13 m. 16.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie ww. fabryki. Podsłuchano ostatnio
jednego z zebrań, na którym członkowie rozważało problem opanowania fabryki i rozdziału
ról na wypadek przyjścia bolszewików. Zebrania odbyły się kilkakrotnie w „Wilczych
Dołach” pod Pruszkowem.
13 VII [19]43 [r.]
L96071
l6

Malinowska Józefa
[Zamieszkała] [ul.] Gdyńska 9/54.
Chemiczka.
19 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. C.[órka] Ignacego i Seweryny z Walasów,
ur.[odzona] 22 IX [19]13 [r.], wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie], Polka, długoletni członek
KPP. Ma pralnię na [ul.] Bielańskiej, gdzie za hasłem wskazuje wtajemniczonym adresy.
Zajmuje się kolportażem. Współpracuje z nią Malinowska Maria.

Malinowska Maria
Pralnia na rogu [ul.] Bielańskiej i [ul.] Tłomackiego
P.P.K.
10/9 [19]41 [r.], rozpr. „Grom” Źr.[ódło:] „Just”. Latem z.[eszłego] r.[oku] grupowała
kontakty, wskazywała też w miarę potrzeby drogę do Kuleszy, kierownika śródmieścia.
Kolportaż aktualny i obecnie.

Km
415 wrz./3Ju-M.
Malinowska Maria
Pralnia na r.[ogu] [ul.] Bielańskiej i [ul.] Tłomackiego.
Zam.[ieszkała] ul. Bielańska 9 m. 54.
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Latem 1940 r. grupowała i wskazywała w miarę potrzeby drogę do Kuleszy
(vk [vide kartoteka]). Obecnie aktualny kolportaż.
4130 pź. 37/L.IX komunikuje, że Malinowska, ur.[odzona] [w] III 1891 r., córka Józefa
i Rozalii z Baranów, wyzn.[ania] rzymsko-kat.[olickiego], narodowość polska, robotnica,
zam.[ieszkała] jak wyżej, przybyła z ul. Wolskiej 5 w dniu 29 XII 1925 r. Mieszkała wraz
z córką M. Barbarą, ur.[odzoną] 28 XII 1928 r., córką NN i Marii Malinowskiej, wyzn.[ania]
rzymsko-kat.[olickiego], narod.[owości] polskiej, przy matce, przybyła z [ul.] Browarnej 20
m. 68 dn.[ia] 24 VII [19]40 r. Malinowska zajmowała się praniem bielizny w swoim
mieszkaniu. „Domowa” opinia – dobra. W połowie sierpnia 1941 r. przybyło G[estap]o
w cywilnych ubraniach i po dokonaniu rewizji zabrali Malinowską Marię, zamykając drzwi
na klucz. Malinowska Barbara wyjechała gdzieś na wieś. Przyczyny aresztowania
Malinowskiej i jej losy nie są znane.

Malinowski
[Zamieszkały:] gm[ina] Boguty, wieś Kumowo.
Dawny komunista, współpracował z bolszewikami.
Lato [19]43 [r.].
Pracownia 626

Malinowski Janusz Marian
Ur.[odzony] 23 II 1910 [r.] w W-wie, s.[yn] Feliksa i Marii z Froelichów, rysy prawidłowe,
ciemny blondyn, oczy ciemnonieb.[ieskie], nos prawidłowy, chrapy nosa lekko rozchylone,
broda płaska, usta średnie, wzrost 175 cm, włosy bujne, uczesane do góry (obecnie tak się
czesze). Ukończył prawo w W-wie, był aplikantem sąd.[owym], zwolniony w czerwcu
1939 [r.] z powodu niestawienia się do pracy, podch.[orąży] rezerwy, podczas studiów działał
w Myśli Mocarstwowej, Legionie Młodych i Pionierach Kolonialnych, obecnie wybitny
działacz K, prawdopodobnie członek o[rganizacji] k[omunistycznej].

L IX
Km
Malipan Adela
Ur.[odzona] 8 XII 1912 [r.].
Córka Izaaka Dawida i Frajdy.
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Wyzn.[ania] mojżesz.[owego]
Narod.[owość] żyd.[owska]
Zawód
Stan c.[ywilny]
[Adres] W-wa, [ul.] Sienna 29 m. 30.
W dniu 27 VI [19]34 [r.] wraz z Kratką Józefem rozdawała w W-wie przy ul. Przemysłowej
ulotki K[omunistycznego] Z[wiązku] M[łodzieży] P[olskiej].
Wyrokiem S[ądu] O[kręgowego] w W-wie z dnia 21 I [19]35 [r.] nr VIII. 1 K. 433/34 została
skazana z art. 154 par. 2 w zw. z art. 93 par. 2 na jeden rok więzienia.
XVI Ds 808/34 Pr. W Nr 759-60/36
ON

Maliszewski Antoni
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Nieświeska 15.
Członek PPR – działa na terenie Grochowa.
N3

Malkus Józef
Ur.[odzony] 20 IX [18]86 [r.] – Pabianice.
Prok[uratura] Łódź 5 V Rs 605/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

Obwód Skowronek
Malesa Henryk
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek.
Urzędnik starostwa. Bardzo ważna funkcja w partii.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

320

Km
4116 srp./41
Małachowski Jan
[Zamieszkały] [ul.] Bednarska 23 m. 57.
Brat dozorcy domu, gdzie mieszka. Nocują u niego komuniści, których kieruje jego brat
Michał. Przychodzi często do M. niejaki Maks Mauer oraz mieszka razem z nim Zieliński
Stanisław (vk [vide kartoteka]). Małachowski Jan jest buchalterem.

Km
4116 srp./41
Małachowski Michał
[Zamieszkały] [ul.] Bednarska 23 m. 43
Dozorca domu jw., bywa u niego sporo osób, Polaków i Żydów (m.in. Tomasz Zaręba, Piotr
Bala i Grosman vk [vide kartoteka]), których on nocuje lub kieruje do swego brata Jana
buchaltera (vk [vide kartoteka]).

Małecki Józef
Wzrostu wysokiego, twarz zmęczona, ciemny blondyn, długie ręce. Ukończył szkołę
podoficerską w Polsce, wyższe studia wojskowe w Moskwie, szczególnie wyznaje się
w regulaminach wojsk.[owych] i broni. B. wybitny wojskowiec KC KPP, odsiadywał wyrok
sądowy z „Piorunem”, wybitny działacz komun.[istyczny], działający w górach
„Sikorszczyzny”, posiada duże kontakty w prawicowych org.[anizacjach] wojsk.[owych].
(Korwin-X 42)

Małek
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Długa 18/11.
Przypuszczalnie centralny skarbnik komunistyczny. Około 21-go każdego miesiąca otrzymuje
olbrzymie sumy pieniężne, które według rozdzielnika przesyła do różnych organizacji, grup
i wybitniejszych działaczy komunistycznych.
W mieszkaniu jego jest szafa, w której mieści się tajne przejście do innej kamienicy.
N3
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Mamułow
[Zamieszkały:] Osiny k[oło] Głowna.
Pod zarzutem działalności komunistycznej został osadzony w Łowiczu w areszcie.
(Knajpa 15 IX [19]42 [r.]).

Km
Anonim Nr 105
Man Dawid
[Zamieszkały:] Międzyrzec 4.
Według anonimu pisanego do G[estap]o, jest to komunista.

Mandybur Józef
[Zamieszkały:] Lwów.
Żona: Janina.
Propaguje hasła komunistyczne wśród młodzieży akademickiej.
Kontaktuje się z Romkiem i Gorkijem.
N3

Mandybur Maria
[Zamieszkała:] Lwów.
Do jej mieszkania przybywają: były komendant NKWD w Kijowie występujący pod
nazwiskiem Maksim Gorkij i Żyd, występujący pod nazwiskiem Artur Goobi lub Andr[…].
N3

Km
412 cz. 37/L.IX
Maniecki Leonard
[Zamieszkały] [ul.] Bagatela 14 m. 29.
Ur.[odzony] 25 X 1893 r., syn Teofila i Feliksy z Majewskich, wyzn.[ania] ew.[angelickiego],
przemysłowiec naftowy. PKU W-wa M.II.Kat E. Do W-wy przybył z Anina, gm.[ina] Falenty
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dn.[ia] 1 XI 1936 r. Maniecki używa drugiego nazwiska Lehman, które jednak nigdzie nie
figuruje. W maju 1941 r. bywali u M. niemieccy żandarmi.
4126 lp. 37/L.IX-W.18 komunikuje, że obecnie M. wyjechał do Podkowy Leśnej na letnisko,
lecz często przyjeżdża po artykuły kontyngentowe. Trudno ustalić, gdzie M. pracuje –
powodzi mu się b.[ardzo] dobrze. Jakoby komunista. (vk [vide kartoteka] Maniecka-Rajska).
Dozorca domu przy ul. Bagatela 14 wyraża się o M. b.[ardzo] dobrze (vk [vide kartoteka]
Trzeszkowski).

Mankiewicz Jan
Pochodzi z Białegostoku.
Pracuje w ślusarni hotelu „Bristol”.
Członek PPR.
I-6

Mankiewicz Jan
[Zamieszkały:] W-wa – mieszkał w willi przy ul. Poetyckiej (willa pod nazwą „Domek
Dziadunia”), część jego rodziny mieszka obecnie na Żoliborzu u pani Szaniawskiej 12-67-30.
Pracuje dla PPR – spowodował prawdopodobnie aresztowanie płk. Centerowskiego wraz
z żoną i córką, którą się interesował i od której wyciągał prawdopodobnie informacje, choć ją
przestrzegano przed nim.
Mecenas
43/9 ew

Mankiewicz Jan
W końcu IV [19]43 [r.] wyrzucony z PPR za opuszczenie się w pracy.
Twierdzi, że natychmiast został przyjęty do naszej f[ir]my.
(Alex)

Mankiewicz Czesław
Ps[eudonim] „Piotr”.
[Zamieszkały:] Służew – parcela ul. Wernyhory 1.
Ur.[odzony] 20 XII 1920 [r.] w ZSSR, s.[yn] Aleksandra i Marii z d.[omu] Glikson,
[wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], student od 27 IX 1938 [r.]. Wszedł do „Spart[akusa]”,
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gdzie obecnie pracuje aktywnie. W maju 1941 [r.] wrócił z Sowietów. Przebywał m.in.
we Lwowie i Białymstoku, gdzie przygotowywano instruktorów.
patrz Piotr (?)
„Just”

Km
415 wrz./3Ju-M
Mańkiewicz Czesław
Pseud.[onim] Piotr. [Zamieszkały:] Wierzbno, Szopy Polskie.
W maju 1941 r. powrócił w Sowietów. Przebywał we Lwowie i Białymstoku. Pracuje
aktywnie w „Spartakusie”.

Marchewka Feliks
Zam.[ieszkały] [ul.] Suzina 3 m. 125.
Ur.[odzony] w 1888 [r.], s.[yn] NN i Salomei, [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], robotnik.
Przypuszczalnie czynny komunista, gdyż a/ przed 1939 [r.] brał udział w robocie grup
skrajnych od PPS – m.in. był w jakiejś organizacji, w której aresztowano 300 osób,
b/ na mieszkanie jego odbywały się przed 1939 [r.] „napady i rewizje”, robione przez
„bandytów”. Po napadach tych nic nie zginęło z domu. Byli to przypuszczalnie agenci tajnej
policji lub II oddziału. „Napady” nie dawały rezultatu, nigdy agenci nic nie znaleźli,
c/ posiada obecnie wiele kontaktów z grupą żydowską.
PS. (I-712)

Marchow Zygmunt
Od 1934 [r.] [zamieszkały] [ul.] Nowogrodzka 26 m. 39.
Ur.[odzony] 23 XI 1910 [r.], s.[yn] Michała i Kazimiery z d.[omu] Jędrzejowskiej, mechanik.
Mieszka wraz z matką i siostrą. Jest on udziałowcem Warszawskiej Sp.[ółdzielni] Zleceń
„As”, która mieści się w tym samym domu (m. 1), a której właścicielem jest J. Pogorzelski.
Marchow jest b.[ardzo] ostrożny w rozmowach, posiada kontakty z Żydami
komun.[istycznymi]. Starał się o wyjazd do Sowietów. Często wyjeżdża do Łodzi. Przyjeżdża
do niego 3–4 razy w miesiącu b.[yły] technik OKPP – Płock, Cyprian Paczkowski.
VIII.41
ON + M
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Marciniak Józef
[Zamieszkały:] Falenica, ul. Pierackiego, róg [ul.] Sienkiewicza.
Lat 46 – wzrost średni, szczupły, szatyn, dziobaty. Ma żonę i troje dzieci lat 11,14,17.
Należy do PPR – ma łączność z Idzikiewiczem Ludwikiem – [zamieszkałym:] Falenica,
ul. Teatralna 13 oraz Rybaczewskim Stanisławem – [zamieszkałym:] Falenica, ul. Pierackiego
4. Przed wojną był czynnym członkiem organizacji komunistycznej – z przekonań wróg
bezwzględny burżuazji, a zwolennik ZSRR. Między robotnikami (pracując w hucie szklanej
w Falenicy przed wojną) wodził prym, organizując ich przeciw pracodawcom.
23 VIII [19]43 [r.]
I-451
I-6

Marciniak Piotr
Ur.[odzony] [w] 1904 [r.].
[Zamieszkały:] Falenica, ul. Teatralna 26.
Murarz, żonaty, czworo dzieci po lat 10. Przed wojną należał do organizacji komunistycznej.
12 XI [19]43 [r.]
I-45a
I-6

L.IX (Vkd.)
Vd.-Km.
Marcinkowski Bernard
Ur.[odzony] 27 IV 1894 [r.], Okuniew pow.[iat] Grudziądz.
Syn
Wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie]. Narod.[owość] Vd.[volksdeutsch] – Kk. nr 2873.
Pracownik Warsztatów Kol.[ejowych] w Pruszkowie.
Żonaty.
Syn – Stefan, ur.[odzony] 25 XII 1925 [r.], wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie] –
Vd [volksdeutsch].
2 córki.
Adres: Pruszków, ul. 3-go Maja 18 – bloki kolejowe.
Przed wojną pracował: 1/ w Grudziądzu w f[ir]mie „PPG” (Polski Przem.[sł.] Gum.[owy]),
2/ w f[ir]mie „Tudor”, 3/ w f[ir]mie „Rigawar”, W-wa, [ul.] Gocławska 9.
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Z f[ir]my „PPG” w Grudziądzu oraz z f[ir]my „Tudor” w Piastowie został zwolniony
za działalność komunistyczną.
Do Warsztatów Kolejowych w Pruszkowie wstąpił 4 XII [19]39 r.
Podał się za Vd [volksdeutscha] i otrzymał kenkartę nr 2873, wystawioną przez
Kreishauptmana w W-wie dn.[ia] 4 VI [19]40 r. (Vkd [volksdeutsch]).
28 IX [19]41 [r.]
„Pp.I”
ON

Km
4128 wrz. 37/L.IX - Pp.I
Marcinkowski Bernard
[Zamieszkały:] Pruszków, ul. 3 Maja 18 (bloki kolejowe).
Ur.[odzony] 27 IV 1894 r. w Okuniewie, pow.[iat] Grudziądz, wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie], narodowość volksd.[eutsch], Ken.[karta] nr 2873 wydana przez
Kreishauptmana w W-wie w dniu 4 VI [19]40 r. W wojsku niem.[ieckim] służył od 1915 r.
do 1918 r. W wojsku polskim służył od 20 V 1920 [r.] do 1 XI [19]20 r. Przed wojną
pracował: 1. w Grudziądzu w PPG, 2/ w f[ir]mie „Tudor”, 3/ w f[ir]mie „Piastów”, a ostatnio
przed wojną w firmie Rygawar, [ul.] Gocławska 9, W-wa. Z f[ir]my PPG oraz „Tudor” został
zwolniony za działalność komunistyczną. W zaufanych rozmowach oświadcza,
że volksd.[eutschem] został jedynie dla chleba. Postępowanie Niemców potępia
i niejednokrotnie oświadczał, że Niemcy tej wojny nigdy nie wygrają, a wolność narodom
przyniesie gwiazda ze Wschodu, że żaden naród nie będzie samodzielny, lecz będzie tylko
jeden panujący nad Europą, a tym panującym będzie komunizm, który da narodom miejsce
i swobodę życiową. Żadnemu Polakowi krzywdy nie zrobił i jest przez to lubiany.
Marcinkowski jest silnych przekonań komunistycznych. Vide akta nr 1004 M/16.

Ok. Dębica.
Marcisz
Prof.[esor], of.[icer] WP – GL.
5 III [19]43 [r.]
Godło
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Zakład mech.[aniczny]
Marczyk Mikołaj
Zakł.[adowy] frezer w oddz.[iale] mech.[anicznym], Zam.[ieszkały:] St.[alowa] Wola,
ul. HZ 2 blok 8.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Marczonko Konastanty
Kelner w „Bristolu”.
Rosjanin.
Ok[oło] 40 lat.
Monopol Nachrichtendienst

Marczyński inż.[ynier]
29 VII [19]40 r.], źr.[ódło:] „Gen”. Czołowa postać akcji komuny na Żoliborzu. Lat 40.

„Marek”
[Zamieszkały] ok.[olice] Pl. Narutowicza.
Posługuje się również ps[eudonimem] „Wojtek”, magazynier broni na W-wę.
(18 V [19]42 [r.] – Wołk).

„Marek”
Sekretarz dzielnicy Ursus-Gołąbki-Szamoty PPR.
(I-401)

„Marek”
Krajowe dowództwo GL.
KORWIN X 42
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„Marek”
Kierownik wywiadu wojskowego Dowództwa Głównego Gwardii Ludowej.
Żyd.
Monopol Nachrichtendienst

Margolin Szymon vel Symeon
[Zamieszkały] [ul.] Hoża 62 m. 10.
Jakoby konsul honorowy Chile, w rzeczywistości agent G[estap]po. Wiek 60–62 lata.
Za wszelkie doniesienia do G[estap]po dobrze płaci. Wraz z Ryszardem Biederman-Mączyńskim zwrócili się do ks. R., aby ten skontaktował ich z przedstawicielami
org.[anizacji] niepodl.[egłościowych], którym przydzielą pieniądze naszego Rządu na cele
niepodl.[egłościowe]. Pieniądze te w kwocie ok. 2 mili.[onów] zł, Margolin miał mieć
z zagranicy od naszego Rządu. Skoro nikt się nie zgłaszał po obiecane pieniądze, Margolin
zgłosił się do ks. R w towarzystwie Mączyńskiego, żądając 50000 $ z włoskich kont
bankowych: odgrażał się, że doprowadzi do uwięzienia ks. R. i jego środowiska w razie
nieotrzymania pieniędzy. Mączyński chciał też przez ks. R. skontaktować się z delegatem.
Ks. R. parokrotnie już był odwiedzany przez ww.: ostatnio byli oni u niego w dn.[iu] 24 VIII.
Zachodzi obawa czy pod nazwą „środowiska” ks. R. – nie należy rozumieć „Unii”:
wiadomym jest bowiem, że ks. R. utrzymuje ścisły kontakt z czołowymi działaczami tej
grupy, prowadzącymi pracę kulturalną i ustrojową.
1942
ON
Just

Km
4116 srp./41
Markiewicz
Pracownik Ursusa, pomocnik Jaroszewicza (vk [vide kartoteka]) w robocie komunistycznej.
m + ON

Km
4026 lp./18-A.66
Markowski Janusz (Makowski)
[Zamieszkały] [ul.] Piusa 22.
Komunista.
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L.IX
KM
Markowski Janusz
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Stan c.[ywilny]
Adres: W-wa, [ul.] Piusa 22.
Rzekomo członek Cent.[ralnego] Komitetu KPP.
„z listy XII 40”
Według źródeł niem.[ieckich] stanowi wraz z Szumańskim (i inn.[ymi]) Centralę
K[o]m[unistyczną] w W-wie.
vk [vide kartoteka] – „Szumański”
ON

Km
4011 ls. 37/H.7
Markus Stanisław
[Zamieszkały] [ul.] Pruszkowska 6 m. 194.
Pracownik Tramwajów Miejskich. Nr służb.[owy] 693, komunista.

Marks
Wybitny działacz komunistyczny grupy żoliborskiej. Niewątpliwie na stanowisku
kierowniczym w C[entralnym] K[omitecie] PPR.

Marks Bolesław
Ur.[odzony] 10 II [19]22 [r.] – Łódź.
Państw[owa] Policja Kryminalna
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].
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Marks Zygmunt
Ur.[odzony] 8 XI [19]12 [r.] – Konstantynów.
Państw[owa] Policja Kryminalna
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

Martencow Aleksander
[Zamieszkały] [ul.] Osolańska 46. Robotnik.
3 X [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Jana i Orfimii Piotrowej, ur.[odzony] 23 XI
1896 [r.], [wyznania] prawosł.[awnego], narodowość nieustalona, członek KPP, wysoce
zaangażowany, zna dużo punktów KPP.

Martyniec Aleksander
Ur.[odzony] 1 I [19]21 [r.] – Pabianice.
Państw[owa] Policja Kryminalna DKBl 4533 (29)
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

Martynik Józef
[Zamieszkały:] Strzyżów n[ad]Bugiem. 28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP.
Milicjant bolsz.[ewicki] w [19]39 r.

Km
4112 gr. 37/L.IX
Maryl Chaja
[Zamieszkała] [ul.] Graniczna 3 m. 5.
[Zamieszkała] [ul.] Leszno 73 m. 32.
Ur.[odzona] 1 I 1915 r., córka Anszela i Chawy-Sury, wyzn.[anie] mojżeszowe,
narod.[owość] żyd.[owska]. Znana policji z działalności komunistycznej. W styczniu 1933 r.
rozrzucała na terenie Państwowej Szkoły Technicznej Kolejowej w W-wie na ul. Chmielnej
ulotki komunistyczne i wraz z innymi usiłowała urządzać masówki, w czasie których
wznoszono antypaństwowe okrzyki. W akcji tej brała udział i Kowalska Cywia (vk [vide
kartoteka]).
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W styczniu 1933 r. komuniści przygotowywali się do obchodu „święta 3 L” [święto 3 lipca].
Powiadomiona o tych przygotowaniach policja wkroczyła w dniu 18 I [19]33 r. do
mieszkania komunisty Goldgewichta Jakóba – [ul.] Sienna 18, gdzie „nakryła” zebranie
partyjne z udziałem członków K[omitetu] D[zielnicowego] K[omunistycznego] Z[wiązku]
M[łodzieży] P[olskiej]. W zebraniu tym wzięli udział: Goldgewicht, Cypersztajn.
Lichtenbaum Estera, Flam Raszka, Finkelsztajn, Isssat Władysław – wszyscy znani policji
komuniści oraz Maryl Chaja, która w chwili wkroczenia policji usiłowała zniszczyć kartkę
papieru z notatkami komunistycznymi. Wyrokiem S[ądu] O[kręgowego] w W-wie z dnia
5 IV [19]35 r. VIII.I K.38/35 M. została skazana z art. 97 par. 1 w zw. z art. 93 par. 2 na 3 lata
więzienia. Sąd Apelacyjny w W-wie wyrokiem z dnia 21 X [19]35 r. w sprawie
III.1K.831/35-829/35 zmniejszył jej karę do 2 lat więzienia. Rozrzucane na terenie
Państwowej Szkoły Kolejowej ulotki zaczynały się od słów: „Katowski Rząd Piłsudskiego”.
(vk [vide kartoteka] Goldgewicht Jakób).

„Marynarz”
Zob. Guliński N.

Marzec Stan.[isław]
[Zamieszkały:] Miechów. Ulina Mała.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Km
412 pź. 37/W.I
Marzysz Bronisław
[Zamieszkały] [ul.] Szeroka 13a m. 11.
W dniu 2 X [19]41 r. w mieszkaniu Suchodolskiego (vk [vide kartoteka]) odbyło się zebranie
komórki wojskowej, na którym obecny był Marzysz.
Marzysz jest jednym z przywódców Centrali Org.[anizacji] Komunistycznej p[od] n[azwą]
„Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR”. Ma on kontakty z sowieckim wywiadem wojskowym,
w związku z czym b.[ardzo] często wyjeżdża. Na zebraniu poinformował obecnych,
że nawiązany został kontakt z Kompartią niemiecką, w związku z czym wyjechało
do Zagłębia Śląskiego na konferencję kilku przedstawicieli Centrali warszawskiej.
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Na zebraniu ma być omawiane utworzenie Kompartii polskiej z polecenia Kominternu.
W dniu 4 X [19]41 r. ma odbyć się jeszcze jedno zebranie w mieszkaniu Winosławskiego
(vk [vide kartoteka]).
415 pź. 37/W.I komunikuje, że w dniu 4 X [19]41 r. w mieszkaniu Winosławskiego odbyło
się zapowiedziane zebranie przy współudziale Suchodolskiego, Bartosiewicza,
Winosławskiego oraz znanych z pseudonimów „Szewca” i „Duni” której imię jakoby brzmi
„Ada” (vk [vide kartoteka]). Na zebraniu tym Marzysz poinformował obecnych,
że przedstawiciel Centrali Przyjaciół ZSRR wyjechał do Breslau na konferencję
z przedstawicielami Kompartii Niemiec. Po konferencji tej i utworzeniu Kompartii polskiej
ma rozpocząć się na terenie Gub.[ernatorstwa] Gen.[eralnego] zakrojona na szeroką skalę
akcja dywersyjno-sabotażowa.
Na razie Marzysz polecił wstrzymać się od jakichkolwiek wystąpień sabotażowo-dywersyjnych bez specjalnych dyrektyw Centrali.
W dniu 19 X [19]41 r. wyjeżdża Marzysz do Grójca do tamtejszego czołowego działacza
„Sierpa i Młot” Pietrzaka (vk [vide kartoteka]) celem przyłączenia ich do Centrali
warszawskiej „Przyjaciół ZSRR”. Koszt jego wyjazdu pokrywa grupa grójecka.

Marzysz Bronisław
[Zamieszkały] [ul.] Środkowa 13a m. 11.
Ps[eudonim] „Nauczyciel”.
24 X [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Stoi na czele grupy komunistycznej kolejarzy,
która sfuzjonowała się z grupą „Tow.[arzystwa] Przyjaciół ZSRR” i występuje obecnie pod
wspólną nazwą grupy warsztatowców. Organ ich „Do zwycięstwa” ma nakład 12 000
egzemplarzy. Połączenie obu grup nastąpiło na wspólnym posiedzeniu delegatów dn.[ia]
11 IX bieżącego roku na ul. Nadwiślańskiej 27/1 u komunisty Pszenickiego Zygmunta.
Postanowiono utworzyć cały szereg nowych jaczejek.

Marysz Bronisław
Komunista.
21 XI [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Sławek”. Na zebraniu, które odbyło się w mieszkaniu Pietrzaka
na Annopolu, oznajmił o aresztowaniach i podał jako powód aresztowań działaczy
komunistycznych: 1/ obecność w łonie komórki prowokatora – agenta G[estap]o, 2/ że góra
partii znana była przed wojną ze swej działalności. Podał, że w wyborach, które mają
nastąpić, należy popierać kandydatów ze „Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR”, gdyż
są to ludzie młodzi, energiczni i mało znani na terenie W-wy.
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Marzysz Bronisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Szeroka 13.
Nauczyciel.
Wyjechał na Kresy, G[estap]o?, I 1942 [r.].
Wydz[iał] Wojsk PPR.
Monopol Nachrichtendienst

Marzysz Bronisław
Pseud[onim] „Nauczyciel”.
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Szeroka 13a m. 11. Skład węgla.
Okręgowiec Rewolucyjnej Partii Robotniczo-Włościańskiej Sierp i Młot, centralny działacz
wojskówki Z[wiązku] W[alki] W[yzwoleńczej] i Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR, gdzie
doprowadził do porozumienia z komitetem kolejarzy. Kontaktował się b.[ardzo] często
z B[arykadą] W[olności]. Obecnie członek CK PPR, delegowany na tereny ziem
wsch.[odnich] Wileńszczyznaa), gdzie wyjechał w drugiej połowie stycznia 1942 r. Przed
wyjazdem do Wilna miał sfinalizować porozumienie PPR z komunistycznym związkiem
kolejowym, podporządkowując go dyrektywom partii i Wydziału Wojskowego (wiadomość
niesprawdzona). Uważany był za „szarą eminencję”.

Marzysz Bronisław
Pseud[onim] „Nauczyciel”.
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Szeroka 13a m. 11.
Były nauczyciel, usunięty przez Min[istra] Oświaty. Po redukcji wyjechał do Wilna, gdzie
pracował przed wojną w partii komunistycznej. Po rozwiązaniu Kompartii złączył się z grupą
polityczną „Wieści ze świata”.
Jeden z przywódców Stowarzyszenia Przyjaciół.

Markow Zygmunt
[Zamieszkały] [ul.] Nowogrodzka 26.
24 VII [19]40 [r.], źr.[ódło:] Trzmiel. Komunista, utrzymuje kontakt z komunistami Żydami.
Utrzymuje się jakoby z reperacji maszyn do pisania. Jest b.[ardzo] ostrożny w rozmowach
z nieznajomymi, nie chce rozmawiać na ten temat. Starał się o wyjazd do Sowietów i nie
porzucił tego zamiaru i obecnie. Wyjeżdża często do Łodzi.
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Masłowski
21 XI [19]41 r., źr.[ódło:] „Sławek”. Łącznik i bardzo ruchliwy pracownik komuny. Często
przychodzi do dzielnicy żydowskiej do lokalu konsp.[iracyjnego] przy ul. Twardej 25 m. 12,
jest to lokal jednego z rejonów.

Matdziarz Stanisław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. ks. Anny 39.
Murarz.
Działacz PPR z Grochowa.
1942
N3

Matejak Leopold
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Radość.
Zaaresztowany z listy dn.[ia] 5 XI o godz. 3.00 jako podejrzany o komunizm.
9 XI [19]43 [r.]
l-45
l-6

Matejko Karol
Ur[odzony] 11 VIII [19]12 [r.], Zelów.
Państwowa policja kryminalna
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

Matoszko Apolonia
Od 22 II [19]40 [r.] [zamieszkała] [ul.] Krasickiego 55 m. 1.
Ur.[odzona] 5 XI 1911 [r.], c.[órka] Franciszka i Józefy, [wyznania] rzym[sko]-kat.[olickiego], ekspedientka, poprzednio Zam.[ieszkała] ul. Fabryczna 7 m. 34, b.[yła]
sekret[arka] K[omitetu] D[zielnicowego] KPP na Powiślu, podobno znowu czynna
od 1940 [r.].
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Matoszko Apolonia
[Zamieszkała:] W-wa, [ul.] Krasickiego 5/1.
Ur[odzona] [w] 1911 [r.].
Ekspedientka.
K[omitet] D[zielnicowy] Powiśle.
Monopol Nachrichtendienst

Km
4118 wrz./ju-M.
Matraszek Eugeniusz
Pracownik Rzeźni Miejskiej, [ul.] Ząbkowska 30. Utrzymuje stały kontakt z PPS-owcami,
pracownikami Magistratu. Komunista.

Matraszek Eugeniusz
Od 3 III [19]41 [r.] [zamieszkały] [ul.] Ząbkowska 30/29.
Ur.[odzony] 17 II 1902 [r.], s.[yn] Władysława i Marianny, pracownik miejski, działacz
na terenie rzeźni na Pradze. Zebrania odbywają się w restauracji na rogu [ul.] Brukowej
i [ul.] Wrzesińskiej (Praga). Następnie w tym samym domu zebrania u wdowy Just.
ON

Matusiak Feliks
[Zamieszkały:] wieś Rozlazłów, Sochaczewskie.
Kierownik piątki komórki 21.21.22.
KB rb 102
Monopol Nachrichtendienst
43/9 ew

Matusiak Stanisław
Ur[odzony] 27 X [19]01 [r.], Łódź.
Prok[uratura] Włocławek Sd 4 K Ls 138/41.
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].
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Matusiak Tadeusz
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Burakowska 9. m. 7.
Aktywny komunista z terenu Powązki. Ur.[odzony] w 1911 r. Syn Wojciecha i Heleny.
U niego zebranie [z] komuną dn.[ia] 28 V [19]42 [r.].

4116 srp./41
Mauer Maks
Przychodzi często do Małachowskiego Jana i Michała. Komunista.

L.IX
KM
Mauer Maks
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Zachodzi do Małachowskiego Jana i Zielińskiego Stanisława na ul. Bednarską 23.
„z listy XII 40”
ON

Km
4030 w. 37/W.I
Mayzel Czesław
[Zamieszkały] [ul.] Sienna 91 m. 29.
Przed wojną i obecnie pracuje na rzecz komunizmu. Przybył z Nowego Miasta n[ad] Pilicą.
Artysta malarz, syn Bronisława i Heleny, ur.[odzony] 26 III 1885 r., wyzn.[ania] rzymsko-kat[olickiego].

Maznica Wasyl
[Zamieszkały:] Masłomącz, gm.[ina] Mieniany, pow[iat]. Hrubieszów.
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28 VIII […]4 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP. W r.[oku] [19]39 tworzył komitet
bolsz.[ewicki]. Rozstrzelał wielu Polaków.

Mazur
[Zamieszkały:] Kielce, ul. Spacerowa.
Komunista, w kontakcie z dentystą Metelmanem, zamieszkałym w tym samym domu.
Antek

Grupa Konar
Mazurek Władysław
[Zamieszkały:] Borejów k[oło] Lubartowa, prezes komórki, d[owód]ca bojowy.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Mazurkiewicz Stefan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Ordona 20/3.
Ur[odzony] w W-wie 25 VIII [19]12 [r.], syn Wicentego i Władysławy. Niski, włosy i oczy
jasne. twarz b[ardzo] pospolita, wygląda jakby się dopiero co kąpał.
Ubranie robocze brązowe.
W partii jest bojówkarzem.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

Grupa Konar
Mazurkowna Helena
[Zamieszkała:] Lubartów, hotel dla przybyszów.
20 X [19]43 [r.]
Karol

Mączyński Tadeusz
[Zamieszkały] [ul.] Słowackiego 1c (lub „e”) m. 136.
Źr.[ódło:] „NN” – rzek.[omo] komunista.
23 IX [19]40 r., rozpr.[acowanie:] „Jacek”. Syn Bronisława i Kazimiery, ur.[odzony] 30 VII
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1893 r., wartownik metalowy, zatrudniony przed wojną na Forcie Bema, b.[yły] członek
Zw.[iązku] Metalowców, umieszczony w Związku rzekomo przez komunę.
Ma opinię komunisty ideowego. Niczym jednak wybitnym w swej partii nie odznaczył się.
O nim również twierdzą znający go bliżej, że do sypania w obecnych czasach nie [jest]
zdolny.

Mączyński-Biederman
Zob. inf. dot. Margolin Szymon.
Mączyński jest zainteresowany osobiście w restauracji róg [ul.] Podwale i [ul.] Piekarskiej
(schodzą się agenci G[estap]o i kobiety uliczne).

Mąka
Komunista znany sprzed wojny.
Ukazał się obecnie (wiosna [19]43 [r.]) na terenie W-wy.
N3

Km
4124 wrz. 37/W.I
Mejsakowa Janina
[Zamieszkała:] Rembertów.
Wraz z Suchodolską Marią i Świdzińską Stanisławą wyjeżdżały we wrześniu 1941 r. za Bug
z ramienia i w celach partii komunistycznej.

Km
407 gr. 37/R.13
Melnyk B.
Pracownik Mirkowskiej Fabryki Papieru, sympatyk komunizmu.
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Km
408 ls. 37/1-6
Merczyński, inż.[ynier]
Komunista, lat ok. 40. Prowodyr.
1941
M + ON

Meretyk Szmul
[Zamieszkały] [ul.] Pawia 11.
Żyd, sekretarz partii kom.[unistycznej] na dzielnicę żydowską, brał udział w zamordowaniu
małż.[eństwa] Kisielów przy ul. Zielnej 11, ukrywa się.
(28 VII 42 - P:19/I)

Km
4018 w./502
Merwin
[Zamieszkały] ul. Krasińskiego 12.
Podejrzany jako główny kierownik GPU na Gubernię.
M + ON

Metelman
[Zamieszkały:] Kielce ul. Spacerowa.
Lekarz dentysta.
Mieszkał w W-wie, gdzie uprawiał działalność komunistyczną. Na dwa lata przed wojną
przeprowadził się do Kielc.
Z tytułu swego zawodu ma ułatwiony kontakt z ludźmi, z czego korzysta w szerokim
zakresie. Urządza czasem przyjęcia, na których w sprytny sposób dokonywa zdjęć
fotograficznych młodych mężczyzn. Zdjęcia na białym tle (ściana), jak do dowodów
osobistych. Z Metelmanem kontakt utrzymuje b[yły] nauczyciel Mazur, który mieszka w tym
samym domu oraz Płoski zamieszkały przy ul. Staszyca naprzeciw kina niemieckiego.
Obydwaj z przekonań komuniści.
Antek
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„Metys”
Dowódca plutonu „Wolności i Ludu” na Woli.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

Mewa
Komisarz Polityczny Oddziału Szkolnego im. Jarosława Dąbrowskiego.
(Rozkaz nr 3/43 29 VII [19]43 [r.]).

Metzger Mieczysław
[Zamieszkały:] Lwów.
Właściciel składu futer Józef Korn. Do marca 1942 [r.] pracował we Lwowie.
W partii komunistycznej pracuje wyłącznie dla pieniędzy.
N3

Obwód Skowronek
Michalczyk Wincenty
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Kistki, gm.[ina] Chodaków.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

L.IX
KM
Michalik Jan
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie konduktor tramwaj.[owy]
Stan cyw.[ilny]
Adres
Pomocnik Dymka Zygm.[unta] „z listy XII 40”
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Należy do organizacji syndykalistyczno-rewolucyjnej, która wydaje czasopismo: „Droga
Wolności” (vide). Do organizacji należą: 1/ Z. Dymek 2/ Stefan N. 3/ Jan Michalik 4/ Stefan
Burczyński. Wyżej wymienieni należą do ośrodka kierowniczego organizacji
Vide: „Droga Wolności”
ON

Km
4116 srp./41
Michalik Jan
[Zamieszkały] [ul.] Marszałkowska 6 lub 4 m. 26 u p. Bułłiear-Szwajcarskiej.
Konduktor tramwajowy, pomocnik Dymka (vk [vide kartoteka]) w robocie komunistycznej,
Należy do organizacji syndykalistyczno-rewolucyjnej, która wydaje czasopismo „Droga
Wolności”. Do tej organizacji należą: Dymek i Burczyński (vk [vide kartoteka]).
41 cz./8 komunikuje, że Michalik mieszka wraz z dwoma swymi braćmi.

Michalik Paweł
Od 23 XI [19]39 [r.] [zamieszkały] [ul.] Marszałkowska 4 m. 16.
Ur.[odzony] 22 XI 1905 [r.], s.[yn] Kazimierza i Pauliny, czeladnik krawiecki. Mieszka
u obywatelki szwajcarskiej p. Zofii Butticaz. Przybył do Warszawy z Gdyni. Posługuje się
ps.[eudonimem] „Karol” jako następca Dymka w organ.[anizacji] syndyk.[alistyczno]
komun.[istycznej] „Droga Wolności” i był w kontakcie z dr. Więckowskim ps.[eudonim]
Piotr, który został aresztowany w końcu czerwca 1941 [r.] i miał umrzeć w Gestapo przy
ul. Szucha na udar serca po zasypaniu kierownictwa organ.[izacji]. Ma dwóch braci:
a/ Józefa, ur.[odzonego] [w] 1898 [r.], kupiec, b/ Jan Kazimierz, ur.[odzonego] [w] 1900 [r.],
kond.[uktor] tramw.[ajów] miejsk.[ich]. Obaj bracia mieszkają razem.

Michalski Marian
[Zamieszkały:] Falenica, ul. Reymonta 7.
Lat 40, niski, krępy, szatyn. Woźny w Zarządzie Komisarycznym Zabezpieczeń
Nieruchomości. Podstępny, zdolny, może okazać się dobrym organizatorem i wyrządzić dużo
szkód i zamieszania. Wywiadowca partii. Utrzymuje kontakt z szewcem Sosinskim.
9 VIII [19]43 [r.]
I-451
I-6
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Michalski Mirosław
Lat ok. 18.
W domu, gdzie mieszka u niego [ul.] Grójecka 206 odbywają się często zebrania z udziałem
6–8 ludzi. Po dłuższej obserwacji okazało się, że to jedna z komórek komunistycznych GL.
Raz w tygodniu zbierają się tu następujący komuniści, otrzymując bibułę „Gwardzista”
i „Głos W-wy”: Całusinski Stanisław l[at] ok.[oło] 19, [zamieszkały] ul. Miedziana 1,
Chojnacki Leon lat 19, Seweryniak Marian l[at] ok.[oło] 18, [zamieszkały] ul. Filtrowa 57,
Adamczyk Adam, [zamieszkały] ul. Wawelska, gmach gim.[nazjum] im. Słowackiego.

Michalski Mirosław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Grójecka 206.
Komunista, u którego odbywają się często zebrania z udziałem 6–8 ludzi. Jest to jedna
z komórek komunistycznych Gwardii Ludowej. Raz w tygodniu zbierają się tu następujący
komuniści, otrzymujący bibułę: „Gwardzista” i „Głos Warszawy” Michalski Mirosław, lat
około 18, zam.[ieszkały] [ul.]
Grójecka 206, Całusiński Stanisław, lat około 19,
zam.[ieszkały] [ul.] Miedziana 1, Chojnacki Leon, zam.[ieszkały] [ul.] Filtrowa 57,
Adamczyk Adam, zam.[ieszkały] [ul.] Wawelska, gmach b.[yłego] gim.[nazjum] [im.]
J. Słowackiego.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Km
407 gr. 37/R.13
Michalski Wacław
Pracownik Mirkowskiej Fabryki Papieru, sympatyk komunistów.

„Michał”
Zaopatrzeniowiec Dowództwa Dz.[ielnicy] GL Okęcie. Członek straży ochotniczej pożarnej
na Okęciu.
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Michałow Michał patrz Michałowski Michał
[Zamieszkały] [ul.] Bednarska 23.
Dozorca domu. 24 VII [19]40 [r.], źr.[ódło:] Trzmiel. Do niego zgłaszają się przyjezdni
komuniści, których on lokuje w znanych mu mieszkaniach, często też nocują u niego. Wyraził
się niedawno do pewnej osoby zamieszkałej w tym domu, że niedługo przyjdą do W-wy
bolszewicy, a wtedy on nie będzie dozorcą, ale administratorem i pokaże wtedy wszystkim
Polakom, co on jest wart, tak, że będą go długo pamiętać.

Km
Michałowski
[Zamieszkały] Żoliborz.
Prof.[esor] gimnazjalny, jest jakoby jednym z członków „rządu” komunistycznego w Polsce.

Michałowski Michał patrz Michałow Michał
[Zamieszkały] [ul.] Bednarska 23.
Dozorca domu.
4 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Członek KPP. S.[yn] Leona i Józefy z d.[omu]
Kazmierczyk. Ur.[odzony] 13 IX 1885 [r.], wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie],
nar.[odowość] pol.[ska]. Znany jest w kołach komunistycznych jako Michałow
vel Machałow. Z nim mieszka syn Jan, ur.[odzony] 22 II 1912 [r.], z zawodu buchalter,
aktywny członek KPP.

Michałowski Wacław
[Zamieszkały:] W-wa Powązki.
Aktywny kom[unista] z terenu Powązki.

Grupa Konar
Michon Jan
[Zamieszkały:] Jawidz, dowódca jaczejki, propagandzista.
20 V [19]43 [r.]
Karol
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Grupa Konar
Miduchowna
[Zamieszkała:] Lubartów.
Pielęgniarka szpitala, kurierka. Gaża 500.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Mierzejewska Jadwiga vel Teresa
Kontakty z Kom.[itetem] Okr.[ęgowym] PPR Śródmieście (w lokalu [ul.] Nowogrodzka 25)
z Kom.[itetem] Centr.[alnym] PPR i ze sztabem jakiejś grupy wojskowej narodow.[ej].
Wyjeżdża często do Lwowa.

Mielczarek
21 II [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Musztarda”. Reemigrant z Francji. Pracownik elektrowni
warsz.[awskiej]. Komunista. Ma kontakty z górą Kompartii.

Miernik
Komendant lub zastępca bojówki P[olskich] S[ocjalistów] w Rykach pow.[iat] Puławy.
Technik drogowy.
15 VIII [19]43 [r.]
Konar

Lombard - L.dz. 1626
Migas Karol
Ur.[odzony] 17 II 1893 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Podleśna 5 m. 2.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W.Szomański”
w Warszawie, [ul.] Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999
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Obwód Skowronek
Miklaszewski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Sochaczew.
Szewc. Prowodyr.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Mikołajczyk Ludwik
Prezes spółdzielni Zjednoczenie.
1942 [r.], źr.[ódło:] „Rybak”. Komunista, komendant dzielnicy Żoliborz.

Mikowski Jan
Pracownik cukrowni Lublin.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Czołowy działacz komuny, propagator,
ma duże wpływy na robotników, ma kontakty z górą KPP. Przewidziany jest na stanowisko
komisarza komunistycznego fabryki.

Mikulski Wiktor
Pracownik Ub[ezpieczalni] Społ[ecznej] w W-wie. Dn.[ia] 21 II [19]41 [r.] zwolniony,
podobno za nadużycia służbowe.
Opowiadał, że na terenie gimn[azjum] Giżyckiego jest zakopana broń tj. 2 karabiny
maszynowe, dwa miotacze ognia i pewna ilość karabinów ręcznych.
Broń jest pochodzenia niemieckiego zakonspirowana dla komunistów warszawskich.

Mikus Henryk
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Bojanowska 3.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999
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L.IX
Km
Milczarek Kazimierz
Ur.[odzony] 9 X 1911 [r.].
Syn Stanisława i Józefy.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkały:] Łowicz.
Od jesieni 1931 [r.] do końca lipca 1932 r. w Łowiczu i powiecie, jako członek KPP wraz
z Jaską Stanisławem Gajdą, Leonem Kurczakiem, Kazim.[ierzem], Wasilewskim
Eug.[eniuszem] Pankowskim, Tadeusz.[em] Parlickim, Romanem Dudkiem, Leonem
Erlichem, Dawidem Pińczowskim, Szają Nysenholcem Joskiem organizował zebrania
komunistyczne, werbował nowych członków, rozpowszechniał odezwy i plakaty
komunistyczne.
Wyrokiem S.O. W-wa z 16 X [19]35 [r.] nr III.1.K. 54/35 został skazany z art. 97 par. 1
w związku z art. 93 par. 2 KK na 1 rok więzienia.
ON

L.IX
KM
Milke Maksymilian
Ur.[odzony] [w] 1905 [r.].
Syn Gotlieba i Marianny.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Skazany w sprawie „Flatau Stanisław – vk [vide kartoteka].
ON

Miller Hersz
[Zamieszkały] [ul.] Dzika 41.
17 IV [19]42 [r.], źr.[ódło:] „Go-Pta”. Rzekomo komunista.
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Milewski Stan
Kowal.
[Zamieszkały:] Janowiec.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Milniczuk Wasyl
[Zamieszkały:] Mieniany, pow.[iat] Hrubieszów.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Był członkiem lud.[owego] kom.[itetu]
bolsz.[ewickiego], nosił k[ara]b[in] i czerw.[oną] opaskę. Rozstrzelał dużo pol.[skich]
żołnierzy, policjantów i „polskich faszystów”. Był członkiem KPP.

L.IX
Km
Minc Hersz Wolf
Ur.[odzony] [w] 1918 [r.] Warszawa.
Syn Nuty Zalcman i Hudessy Minc.
Wyzn.[ania] mojżesz.[owego].
Narod.[owość] żyd.[owska].
Brązownik.
Kawaler.
W-wa, [ul.] Stawki 71 m. 25.
W dn.[iu] 21 I 1936 r. w W-wie, brał udział w pochodzie komunistycznym
na ul. Franciszkańskiej.
S.O. W-wa 19 V [19]36 [r.] N.VIII.I.K.68/36 art. 164 par.1 w zw. art. 154 par. 2 i 93 par. 2
KP – 6 mies.[ięcy] więzienia.
ON

Mincewicz
[Zamieszkały:] Skrzeszew, pow.[iat] Sokołów Podl.[aski].
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Ukończył 5 kl[as] gimn[azjum] w Drochiczynie
n[ad] B[ugiem]. Miejscowy działacz KPP. U niego w mieszkaniu są odprawy komuny
i rozdział bibuły komun.[istycznej]. M. ułożył „czarne listy wrogów ludu”, obejmujące
w większości nazwiska polskich działaczy narodowych.
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Km
4131 gr. 37/L.IX
Miniszewski Zygmunt
Ur.[odzony] [w] 1900 r., syn Stanisława i Anny, plut.[onowy] WP. Karany: S.[ąd]
O.[kręgowy] w Pułtusku z dn.[ia] 28 VII 1917 r., art. 581 KKR, 2 mies.[iące] więzienia
i S.[ąd] O.[kręgowy] Lwów z dnia 25 IV 1930 r. z art. 591 KKR, 3 mies.[iące] więzienia.
W lutym 1933 r. władze bezpieczeństwa zlikwidowały Centralną Technikę K[omunistycznej]
P[artii] Z[achodniej] U[krainy], która „odżyła” w czerwcu 1933 r. Na czele K[omunistycznej]
P[artii] Z[achodniej] U[krainy W-wy stanął znany komunista Choromański Władysław
(vk [vide kartoteka]), a na czele Centralnej Techniki Prokofiew (vk) [vide kartoteka]).
W lipcu 1933 r. władze przystąpiły do likwidacji Centr.[alnej] Techn.[iki] K[omunistycznej]
P[artii] Z[achodniej] U[krainy w W-wie, a w związku z tym zatrzymano cały szereg
komunistów. M.in. zatrzymany został Miniszewski w następujących okolicznościach.
W drodze konfidencjonalnej uzyskano informacje, że od komunisty Boruckiego (vk [vide
kartoteka]), u którego mieścił się skład bibuły będzie wywieziona część na prowincję.
W drodze obserwacji stwierdzono, że w dniu 21 VII 1933 r. o godz. 15 jakiś osobnik
w mundurze plut.[onowego] lot.[nictwa] WP wszedł do mieszkania Boruckiego, skąd wyszedł
z walizką i udał się na Dworzec Główny, gdzie wykupił bilet do Drohobycza. Na kilka minut
przed odejściem pociągu lwowskiego został on zatrzymany przez żandarmerię, przy czym
w walizie jego ujawniono kilka tysięcy odezw, przeważnie w języku ukraińskim, wydanym
przez KPP i K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy, a przeznaczonych w dużej
ilości dla ludności Zagłębia naftowego oraz dekret D[owódcy] Ok.[ręgu] Lwów
o przeniesieniu go w stan spoczynku z dn.[iem] 31 VII [19]29 [r.] oraz pismo M.[inistra]
S.[praw] Wojsk[owych] z dn.[ia] 20 XI [19]31 [r.] zawiadamiającego go o wstrzymaniu
wypłaty emerytury. Zatrzymanym okazał się Miniszewski Zygmunt. Wyjaśnił on, że poznał
Guzowską Malę jako „pannę Marysię” oraz pana Adolfa (Prokofiew), który mu dał pieniądze
na podróż, wskazał adres Boruckiego oraz podał hasło, za jakim można otrzymać walizę,
którą polecono mu dostarczyć do Drohobycza. Wyrokiem S.[ądu] O.[kręgowego] w W-wie
z dnia 4 III 1935 [r.] w sprawie nr VIII.1.K. 479/34 został skazany z art. 135 par. 2. KK w zw.
z art. 93 par. 1 i 2 KK na 2 lata więzienia. S.[ąd] A.[pelacyjny] w W-wie wyrokiem z dnia
16 VII [19]35 r. orzeczoną przez S.[ąd] O.[kręgowy]w W-wie karę zawiesił na ciąg lat 3-ech.

Minkiewicz
Aktyw.[ny] działacz kompartii w K[…]piu, Marcinowicach i Pogwizdowie. Czł.[onek]
komitetu rej.[onowego] PPR w Unierowie.
15 III [19]43 [r.]
Godło
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„Mira”
Towarzystwo „Rudego Władka” z Pruszkowa.
I-6

Km
4013 sro.37/W.I
Mirecki Józef
[Zamieszkały] [ul.] Mariensztadt 8 (Mydlarnia).
Czynny członek ruchu komunistycznego.
M + ON

Mirek ks[iądz]
[Zamieszkały:] Lwów.
Kontaktuje się za pośrednictwem Kaleczynskiego z Gorkijem.
N3

Km
4112 st.37/l-6
Mireński Tadeusz
[Zamieszkały] [ul.] Szkolna 1 m. 21.
Przed wojną pracował w Urzędzie Skarbowym. Obecnie jest delegatem S[tołecznego]
K[omitetu] S[amopomocy] S[połecznej] na ul. Senatorskiej 19. Podejrzany o komunizm.
M + ON

Km
4120 ls.37W.I
Mirkowski Józef
[Zamieszkały] [ul.] Strzelecka 31.
Współpracuje w partii komunistycznej razem z Doktorowiczem (vk [vide kartoteka]). Bywa
na zebraniach u Wopińskiego (vk [vide kartoteka]).

349

Km
4113 pź. 37/W.I
„Mirosław”
Vide kartoteka Suchodolski. W dniu 12 bm. odbyło się w mieszkaniu M. zebranie komórki
komunistycznej, której przewodniczył Winosławski (vk [vide kartoteka]).

Misiorowski Feliks
Działacz PPS, b.[yły] sekretarz Rady Zawodowej w W-wie. Wskazują na niego jako
na sypacza.

Miś Mieczysław
[Zamieszkały:] Borysław.
Pracownik tartaku nr 1 (centrala)
Podlega bezpośrednio Feltzmanowi. Jest łącznikiem między nim a Gorkijem.
N3

Mitrowski Józef
[Zamieszkały] [ul.] Strzelecka 31.
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Władysława i Janiny, robotnik,
ur.[odzony] 14 […] 1910 [r.], wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie], Polak, kapral rez.[erwy]
WP. P[olski] K[omitet] N[arodowy] W-wa 3. Mieszka z żoną, Kazimierą z Kaniewskich,
c.[órką] Wincentego i Rozalii, ur.[odzoną] 29 II 1908 [r.], wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie],
Polka. Teściowa Mitrowskiego, Kaniewska Rozalia z Kaczmarków, ur.[odzona] 8 IX
1894 [r.], córka Mitrowska Teresa Zofia, ur.[odzona] 7 V 1937 r. Mitrowski J. pracuje
czynnie w górze warsz.[awskiej] KPP, bywa na zebraniach u komunisty Wopińskiego –
[ul.] Złota 57. Współpracuje również z Doktorowiczem, [ul.] Ceglana 7/8.

Mitcow
Członek komitetu okręgowego miejskiego PPR w Rzeszowie (obwód Kraków).
N3
Grupa Konar
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Mitura Edward
[Zamieszkały:] Leszkowice.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Mitzer Basia
Zamieszkała poprzednio przy ul. Muranowskiej 18/20, obecnie nie[za]meld.[owana]. Działa
wspólnie z Dorf Reginą i Prywes Itą.
Just

Km
Mizgalewicz
[Zamieszkały:] Rembertów.
Mjr 36 pp, współpracownik kontrwywiadu sowieckiego. (vk [vide kartoteka] Kalinka).

„Młot”
Został podobno wypuszczony na wolność. Informacje tę potwierdzają z G[esta]po,
uzupełniając ją tym, że Młot po dłuższym i dokładnym badaniu zgodził się być agentem
G[esta]po. Pomimo tego za zwolnienie jego wzięto podobno duże pieniądze.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

„Młot”
Inteligent, przypuszczalnie inżynier.
Wysoki, nosi skórzany płaszcz.
K[omitet] D[zielnicowy] Czerniaków.
Monopol Nachrichtendienst

351

Młotek Józef
Nazwisko nieprawdziwe, [pseudonim] „Tadeusz”.
[Zamieszkały:] Piastów, mieszka u narzeczonej Bolesławy Nosal.
Członek NKWD. Ostatnio (wiosna [19]43 [r.]) został przeniesiony do Tarnobrzegu, z powodu
3-krotnego najścia na niego żandarmerii. Narzeczona jego została odwieziona do Komorowa
pod Pruszkowem i ukrywa się między służbą folwarczną majątku Komorowo, który jest na
usługach PPR. Bolesława Nosal posiada naszą kenkartę.
I-6

Młotek Józef
Prawdziwe imię Tadeusz.
25 VI [19]43 [r.] szukało go G[esta]po w mieszkaniu narzeczonej jego Heleny Nosal
w Piastowie przy ul. Kościuszki 21. Młotek uciekł, pobiwszy przedtem 2 gestapowców,
którzy przyszli go zatrzymać. Broni nie używał, aby nie sprowadzić nieszczęścia
na mieszkańców. W niedzielę 27 VI [19]43 [r.] miał być w Pruszkowie u „Rudego Władka”,
po czym miał wyjechać w niewiadomym kierunku. Adres „Rudego Władka” w Pruszkowie:
[ul.] Ołówkowa 15.
I-401
I-6
43/9 ew

Młynarczyk Jan
[Zamieszkały:] Konstancin, ul. Matejki.
Stwierdzony komunista.
Monopol Nachrichtendienst

Km
4112 srp. 37/H.8
Moczuła Kazimierz
[Zamieszkały:] Oleksin, gm.[ina] Brańsk, pow.[iat] Bielsk Podlaski.
Robotnik, komunista z przekonań. Szkodliwy, działał na szkodę współmieszkańców wobec
władz sowieckich.
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Modrzejewski Marian
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Konopacka 18
Zebrania Gwardii Lud[owe] III 1942 r.
Monopol Nachrichtendienst

Km
4110 gr. 37/L.IX
Moncarz vel Mąciarz Henia
[Zamieszkała] ul. Solna 8.
Ur.[odzony] 6 VIII 1917 r. w Międzyrzeczu, p.[owiat] Łuków, c.[órka] Jankla i Chaji
Siodlarz. Komunistka, została zatrzymana w dniu 27 VI 1936 r. na ul. Solnej 8
na nielegalnym zebraniu członków K[omitetu] D[zielnicowego] Śródmieście
M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom]. Wyrokiem Sądu
Okr.[ęgowego] w W-wie skazana została z art. 97 par. 1 w zw. z art. 93 par. 2 KK na 2 lata
więzienia.

Morawski Marceli
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Gdecka 10/3.
Ur[odzony] 1 VI 1888 r. Podejrzany o kontakty z komunistami.
Witkiewicz

Morga Leon
[Zamieszkały:] Skomierzyn. Tarnobrzeg. Areszt.[owany] w [19]41 r.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Mosakowski Kazimierz
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Żerań.
Łącznik.
8 XI [19]43 [r.]
czyn 669
999
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Moskiewicz Zbigniew
Nigdzie nie [jest] zameldowany, czynny komunista, pracuje na terenie osiedli podmiejskich.
W W-wie zatrzymuje się u siostry przy ul. Kruczej 2, III p., na prawo.
(11 II [19]43 – Szeremeta Knajpa).

Moszczynski Aleksander
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Żerań, dom Gniadka.
St.[arszy] sierżant 25 komp.[anii] pp, kolporter bibuły
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999

Km
4112 st. 37/1-6,6 c.
Motyliński Jan
Komunista, na zebraniu kom.[uny] wygłosił referat pt. „Jak pozbyć się pasożytów” tzn.
inteligencji przeszkadzającej robocie komunistycznej, a w szczególności oficerów. Podał
projekt, aby „pasożytów” tępić w zarodku przez specjalne zorganizowane bojówki.

L.IX
KM
Motyliński Jan
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres
Vk [vide kartoteka].
Rysopis: wzrost średni, szatyn.
Na zebraniu Pol.[skiego] Zw.[iązku] Kom.[unistów] – wygłosił w obecności 8 osób referat:
„jak pozbyć się pasożytów” tj. inteligencji przeszkadzającej w robocie komunistycznej,
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a w szczególności oficerów. Podał projekt, by pasożytów tępić w zarodku przez specjalnie
zorganizowane bojówki. Wszyscy obecni na zebraniu komuniści zgłaszali imiennie znanych
sobie „pasożytów”.
ON

Mroczek Ludwik
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Gersona 7.
Funkcja nie ustalona, K[omitet] D[zielnicowy] PPR Bródno.
Knajpa
43/9 ew

Mroczek Paweł
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Chłodna.
Kelner z Bristolu.
Sympatyk PPR.
I-6

Mroczyński Aleksander
Ur.[odzony]
[Zamieszkały] Żerań, ul. Kwiatowa 10.
5 XI [19]43 [r.]
La 85a
l-6
„Mściciel”
Dowódca plutonu „Wolności i Ludu” na Woli.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

Mulak Jan
Nie[za]meldowany, poszukiwany przez G[estap]o. Członek RPPS. Opiekuje się drukarnią.
(Archiwum Szt.[abu] GL).
355

Mulak Jan
[Zamieszkały] Żoliborz, ul. Krasińskiego 18 m. 6.
Prawdopodobnie komunista, a w każdym razie związany z kołami „Robotnika”.
Drukarnia „Robotnika” znajdowała się u teściowej Mulaka (w okolicy Powązek), którą
zmuszono do przechowywania drukarni.
W nocy z dn[ia] 17 [na] 18 V [19]43 [r.] policja niemiecka poszukiwała Mulaka,
prawdopodobnie w związku z zabójstwem oficera SS dokonanym 17 V wieczorem na Alei
Wojsk na Żoliborzu. W mieszkaniu zastano dziecko Mulaków i ukrywających się tam
2 Żydów, mężczyznę i kobietę oraz 5000 zł „organizacyjnych”. Mieszkanie zapieczętowano,
dn[ia] 19 V przyszło jednak do tego domu kilku mężczyzn ubranych po cywilnemu
i sterroryzowawszy dozorcę, zerwało pieczęć z mieszkania Mulaka. Przebywali tam dość
długo i wyszli zabrawszy jakieś rzeczy około godz. 18.
I-6

Muller Helmut
[Zamieszkały:] Trembowla.
Reichsdeutsch.
Dzierżawca gorzelni, w której znajduje się placówka bojówkarska.
Muller występuje tam jako protektor i dostawca środków technicznych.
Pozostaje na służbie u Gorkija.
N3

Müller Tadeusz
Zam.[ieszkały] w Nieborowie.
W jego mieszkaniu dn.[ia] 4 listopada odbyło się zebranie kom.[uny] z udziałem delegatów
z W-wy, na którym omówiono sprawy napadów na tamtejszy urząd gminny i cukrownię
w Wyszkowie (5 XII 42, Knajpa).

Munwes Jakób
[Zamieszkały] [ul.] Solec 21 (Solna ?).
Doktor med.[ycyny], przed wojną był kierownikiem komórki lekarskiej KPP w Szpitalu
Starozakonnych na Czystem. W r.[oku] 1940 odwiedzali go czynni komuniści. Pełni podobno
nadal funkcje moprowskie.
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Murawiec Izrael Menesze
[Zamieszkały] [ul.] Prosta 16.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Szyji i Sury, członek KPP. Obecnie
nie[za]meldowany. Przed wojną skazany za komunę na 8 lat więzienia.

Murawiec Izrael-Menasze
[Zamieszkały:] Łomża, pow[iat] Biała Podlaska.
Syn Szyi i Sury, ur.[odzony] 15 IX 1904 r. został skazany przez Sądy Polskie na 6 lat
więzienia za komunizm.
1941
M + ON

Murawski Teofil
[Zamieszkały:] Przemyśl (Zasanie).
Mieszka w tej samej kamienicy co Chwaliboga.
Narodowość polska.
Podlega bezpośrednio Gorkijowi.
Pracuje za pieniądze.
Wykonawca zaocznych wyroków partyjnych.
N3

Murias Józef
[Zamieszkały:] Borek Stary.
Wybitny działacz „Wici”, który przeszedł do PPR (teren Rzeszowa).

Murzyński
[Zamieszkały:] Żyrardów.
15 I [19]42 [r.], źr.[ódło:] „N.N.”. Przed wojną wybitny komunista na terenie W-wy.

Muszkatblat Stefan
[Zamieszkały] [ul.] Sienna 43.
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28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Bolesława i Ruthy z Dziegańskich. Małoletni,
szerzy wśród kolegów teorie komunistyczne i obelżywie wyraża się o Polsce.

F[abry]ka Maszyn „Wawerma” w Pruszkowie
Myko Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] W-wa, [ul.] Poprzeczna 5 m. 17.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie ww. fabryki. Ostatnio podsłuchano
narady członków, którzy zastanawiali się nad opanowaniem fabryki i rozdzieleniem ról
na wypadek przyjścia bolszewików. Zebrania odbyły się kilkakrotnie w „Wilczych Dołach”
pod Pruszkowem.
13 VII [19]43 [r.]
l-6071
L-6
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Nachimsel Eolf.
Wybitny działacz PPR. Syn Efroima i Eugenji z domu Erberg, bez zawodu, z pochodzenia
Żyd. Przynależność państwowa: ZSRR. Ur.[odzony] 2 VII 1920 [r.]. Zam[ieszkały] [ul.]
Nowogrodzka 25. Bywa często po lokalach Cafe Bodo i Sło[…]. Z zawodu nie skończony
medyk. Rysopis: średni wzrost, czarne wąsiki, często nosi okulary. Widywany ze znaczkiem
włoskim, podaje się za faszystę. Wysoce zaangażowany w prace bojowej komuny. Pracuje
w szefostwie łączności Gwardii Ludowej. Ożeniony jest z Eugenią z domu Erberg,
narodowości litewskiej.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Nachimson Abo
Stryj Eolfa. Ur.[odzony] 2 VII 1911 [r.], student, dezerter z Wojska Polskiego 85 pułku
piechoty. Współpracuje z Eolfem w pracy bojowej komuny.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Nadolski
Dozorca domu przy ul. Walecznych 48 w W-wie wraz ze swoim synem przeprowadzają
werbunek do PPR. Urządzają oni zebrania w garażu na rogu ul. Obrońców
i [ul.] Dąbrowskiego.
(Rap. [ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).

L.IX
KM
Nadolski Br
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan cyw.[ilny]
Adres Przebywa w sowietach
Autor podręczników szkoln.[ych] wydanych przez Państw.[owe] Wydawnictwo Mniejszości
Narod.[owych] Ukrainy (Filia we Lwowie) w 1940/1941 r.
Vide arkusz spec. „Nowe Widnokręgi”
ON
„Sierp i Młot” z 2 VI 1941 [r.].
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Nagaba Stefan
[Zamieszkały:] Rembertów.
Prowadzi propagandę werbunkową do PPR. Jednocześnie pełni funkcje wywiadowcze
i w wyniku zebranych przez siebie informacji napada sam lub z towarzyszami
na zamożniejszych obywateli w Rembertowie i Ząbkach.
6 VIII [19]43 [r.]
Pracownia 626

Nagraba Stefan
Członek egzekutywy PPR Rembertów.
(Rap.[ort] Kaktus 10 II [19]44 [r.]).

Km
4112 gr. 37/L.IX
Najhaus Hersz Lejb (Neuhaus)
[Zamieszkały] [ul.] Zamenhofa 36.
Ur.[odzony] 23 XI 1911 r., syn Joska i Rojzy, nar.[odowość] żyd.[owska], wyzn.[anie]
mojż.[eszowe], (vk [vide kartoteka] Neuhaus). Komunista. Wraz z Trylskim i Lage
Edwardem utrzymywali kontakt z Szuchem Mieczysławem (vk [volksdeutsch]). W dniu 3 I
1934 r. N. był z Szuchem w introligatorni na ul. Nowolipie 15, skąd wynieśli ciężką walizkę.
W tej samej introligatorni był N. z Lage, którzy wynieśli stamtąd paczkę dużych rozmiarów,
z którą odjechali w kierunku Granicznej.
Sąd Okr.[ęgowy] w W-wie skazał N. na 3 lata więzienia z art. 97 par. 1 KK w zw. z art. 93
par. 2 KK. Sąd Apelacyjny w W-wie wyr.[okiem] z dn.[ia] 2 IV [19]35 r. w sprawie III.I.Ka
262/35 złagodził karę do 2 lat więzienia.

Najlubelski Władysław
[Zamieszkały] [ul.] Hoża 62 m. 9.
Ur[odzony] 21 V [19]21 [r.], podający się za urzędnika, de facto bez zawodu, poprzednio
mieszkał przy ul. Prostej 50 m. 9, skąd wyprowadził się na [ul.] Hożą 11. Do [19]39 r. jako
Żyd miał obywatelstwo polskie, po wkroczeniu Niemców do W-wy wyrobił sobie
obywatelstwo Hondurasu. Jest czł.[onkiem] KPP. Przyjaciel Nochimsona E. W mieszkaniu
na [ul.] Hożej razem z Najlubelskim mieszkają: Najlubelski Stanisław, ur.[odzony]
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27 I 1894 [r.], Tadeusz i Ruchla Najlubelscy, Blaufules Blima, ur.[odzony] [w] 1870 [r.],
Goldfarb Wacław, ur.[odzony] 15 VI [19]23 r. Wszyscy oni wyrobili sobie po wkroczeniu
Niemców obywatelstwo Hondurasu, są Żydami i członkami KPP. Przy ul. Hożej mieszkają
jeszcze Lewin Nann, ur.[odzony] 1 VII 1917 [r.], Lewin Roza, ur.[odzona] 2 III 1889 [r.]
i Lewin Leon, ur.[odzony] 15 V 1888 [r.], wszyscy oni wyrobili sobie w ostatnim czasie
obywatelstwo litewskie: są Żydami i członkami KPP. (13 VII [19]41 [r.] Grom).

Naparta Michał
[Zamieszkały:] Legionowo.
Zebrania komunistyczne.
Monopol Nachrichtendienst

„Narbutt”
Szef Sztabu GL.
Porucznik WP (zdaje się służby stałej).
Przyjechał z „terenu” i jest obecnie (wiosna [19]43 [r.]) w W-wie.
Wysokiego wzrostu, rzucające się w oczy białe, równe zęby.
N3

„Narbutt”
Porucznik WP. Rysopis: wysokiego wzrostu, ma rzucający się w oczy rząd równych białych
zębów. Jest szefem Sztabu GL.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Nasielski
Przedwojenny komunista.
Rozwija żywą działalność na Targówku. Często widuje się go na ul. Wincentego.
Lipiec [19]43 [r.].
Pracownia 626
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Natanson Aleksander
Od 15 XI [19]40 [r.] [zamieszkały] [ul.] Śliska 35. m. 4.
Ur.[odzony] 8 XI 1900 [r.], s.[yn] Abrama i Heleny z d.[omu] Weller, wyzn.[ania]
mojż.[eszowego], adwokat, poprzednio mieszkał przy ul. Złotej 40 m. 23 i przy ul. Pięknej 29
m. 8. Wraz z Ostrowską należy od kilku lat do KPP (22 VI [19]41 [r.] Grom).
+ ON

Natolski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Wilcza 73.
Czynny, energiczny. Przed wojną należał do komunistów.
Monopol Nachrichtendienst

„Nauczyciel”
Patrz sub. Marzysz Bron.

Naumenko
Urzędnik W[ojskowego] I[nstytutu] G[eograficznego] (Al. Jerozolimskie 91). Zam.[ieszkały]
ul. Asnyka 1. Został wyrzucony z zarządu Związku Urzędników Administracji Państwowej
za swoje przekonania komunistyczne. Obecnie w dalszym ciągu uprawia propagandę
komunistyczną.
(Rap.[ort] Komora 14 XI 43[r.]).

Nawartka
[Zamieszkały:] Miechów. Łętkowice. Ślepy na jedno oko.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Nawrocki Stanisław.
Zam.[ieszkały] [ul.] Korzona 93. Członek PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).
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Nazotko Marceli
Czynny działacz PPR. Zginął ostatnio (wiadomość: wiosna [19]43 [r.]).
N3

Nazotko Marceli.
Czynny działacz GL. Zginął.
(Rap.[ort] nr 3 17V [19]43 [r.]).

Km
4126 lp./420
Neiss, kupiec
[Zamieszkały:] Błażów p[od] Rzeszowem.
Żyd, na wypadek wkroczenia wojsk sowieckich, był jednym z grupy Żydów, którzy mieli
wziąć władzę w swoje ręce. (vk [vide kartoteka] Schlager i Andermanowa).

Neska Jan
Członek oddziału Dobijak[a]. Lat 28. Zamieszkały w Parceli Sełczewskiej, gm.[ina] Belska.
(Rap.[ort] Komora 4 III [19]44 [r.]).

Neska Stanisław
Członek oddziału Dobijaka, lat 25. Zam.[ieszkały] Stara Wieś, gm.[ina] Belska.
(Rap.[ort] Komora 4 III [19]44 [r.]).

Km
z listy.
Neufeld Józef
Członek T[owarzyst]wa Tatrzańskiego. Członek wydz.[iału] granicy KPP (zaopatrywanie
w przepustki graniczne, przemyt do Czechosłowacji).
M + ON
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L.IX
KM
Neuhaus
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie] mojżesz.[owe]
Narod.[owość] żyd.[owska]
Zawód – doktor.
Stan cyw.[ilny].
Adres. Pińsk.
W-wa, [ul.] Zamenhofa 46 (mieszkanie jego matki).
Członek M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom] w Pińsku.
Utrzymuje kontakt z adw.[okatem] Szumańskim za pośrednictwem swojej matki –
zam.[ieszkały] w W-wie, ul. Zamenhofa 46.
ON

Km
417 ls./l-6
Neuhaus
[Zamieszkały] [ul.] Zamenhofa 46 (mieszkanie matki).
Jest członkiem M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom] w Pińsku.
Prawdopodobnie dostarcza on pieniądze Sempołowskiej (vk [vide kartoteka]),
za pośrednictwem Bronkowskiego (vk [vide kartoteka]), (vk [vide kartoteka] Najhaus).

Neuhaus d[oktor]
Zob. inf. dot. Szumańskiego Wacława.

Niciak Jan
Ur[odzony] 19 VI [19]06 [r.], Powodów (Łęczyca).
Prokurat[ura] Łódź – 5 V Rs 289/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

365

Niechlojew
Był oficerem politrukiem sowieckim, narodowości żydowskiej. Stał na czele grupy
dywersyjno-sabotażowej „Wolności i Ludu”.
(Rap.[ort] nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Niechlojew
Żyd czy Moskal.
Jego rola w „Wolności i Lud” niezupełnie wyjaśniona. Jest podobno przedstawicielem
Kominternu – dostarcza pieniądze przesyła instrukcje i rozkazy.
Niechlojew działał na Lubelszczyźnie, a ostatnio w okolicach Łochowa, gdzie jest jego
melina, do której jeżdżą łącznicy z W-wy. Bywa on także w W-wie. Są informacje
wskazujące na to, że podlegają mu także oddziały partyzanckie (niesprawdzone).
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

Niechlojew
Działacz komunistyczny z terenu „Wolności i Ludu”, który rzekomo wyjechał z W-wy,
przypuszczalnie mistyfikował swój wyjazd, aby po zmianie pseudonimu przerzucić się
na inny odcinek pracy komunistycznej.
N3

Niedbała Edmund
Ur.[odzony] 8 I 1913 [r.], syn Marcina i Franciszki. Ur.[odzony] w Busser-Rose
w Niemczech. Zam.[ieszkały] od 5 IV 1940 [r.] przy ul. Szlak 4 m. 11 u swojej ciotki
Wolnickiej. Z zawodu księgowy. Pracuje w zakładzie bakteriologicznym w Krakowie przy
ul. Czystej. Włada biegle językiem niem.[ieckim]. Na terenie zakładu utrzymuje bliższą
znajomość ze Szczepańskim i Zofią Zbiegeni, co do której zachodzi podejrzenie,
że współpracują z G[estap]o. Niedbała był osobiście u Dawidowskiego w Dębie dn.[ia] 28 V
br.
20 VIII [19]43 [r.]
Godło
992
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Niedzwiedzki Józef
(Adres nieznany).
Członek bojówki PPR na terenie rzeźni miejskiej w W-wie.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).

Niegotkin
[Zamieszkały:] Brześć.
Komunista – pomocnik Nowikowa.
Były „towarowied” z Obłpotrirbsojuza.
Stoi na czele wywiadu sowieckiego.
Lato [19]43 [r.].
Zuk

Nieguszewski Lucjan
Ur[odzony] 9 XI [19]07 [r.], Łódź.
Sąd Gr[odzki] Wieluń 2 Cs 129/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

Km
4022 c. 37/LB.
Niehrybecka (Nechrybecka) = Nehrybecka (ON)
B.[yła] pielęgniarka Szpitala Ujazdowskiego, obecnie podobno jest w W-wie, lecz pod innym
nazwiskiem. Podejrzana o komunizm.
402 p./29 komunikuje, że N. pracuje w G[estap]o.
M + ON

Niemczyk Wacław
Członek komórki 21.21.22 na terenie warsztatów kolejowych na Pradze.
Wyjechał pod fałszywym nazwiskiem do Niemiec.
KB rb 102
43/9 ew
367

Niemira Jan
Spiska 6 (sklep sprzedaży zboża).
Ur.[odzony] 24 XI [1]902 [r.], s.[yn] Leonarda i Franciszki, [wyznania] rz.[ymsko]-kat.[olickiego], nar.[odowość] pol.[ska], poprzednio mieszkał [ul.] Żelazna 89/2. W sklepie
jest zorganizowana skrzynka pocztowa komuny. Świadomie współpracuje z Kuzniecow.
(30 IX [19]41 [r.] Grom).

Niemirko Zygmunt
Zam.[ieszkały] ul. Protulińska 12.
Członek PPR.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Niemirowski Bronisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Łukocińska 8.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Niemyska Regina
Zam.[ieszkała] ul. Kochowskiego 13.
Wyprowadziła się w 1942 r.
Mieszkała u p. Anieli Horkowej, przychodził do niej żołnierz niemiecki, nieznanego
nazwiska, córka Kazimierza, który wyjechał do Lwowa, gdzie pracuje w jakiejś dużej firmie.

Niemyska Regina
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Kochowskiego 13 m. 1.
Ur[odzona] w Charbinie (w ks[iędze] meld[unkowej] podane, że w W-wie) dn[ia] 15 VII
1920 [r.], [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego]. Im[iona] rodz[iców]: Klaudia i Kazimierz.
Brunetka, wzrost średni, przystojna. Poglądy komunistyczne. Od IX [19]41 r. do II [19]42 [r.]
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pracowała w rzeźni miejskiej w Częstochowie i w Radomsku. W Radomsku pracowała
w firmie Kreisgenoschenschaft Abteilung Vichverwertung m.b.h. Radomsko. Buro Fabric
Mostviz tel nr 4, mieszkając wówczas w Radomsku, ul. Piłsudskiego 25. Pracując tam
poznała Henryka Brota i została jego kochanką. W końcu maja 1942 r. wyjechała na wieś
i do narzeczonego, Brota, przed wyjazdem niszcząc część papierów ojca i swoich.
M.in. spaliła: instrukcje o działalności II oddz[iału] Polsk[iego] Szt[abu] General[nego] oraz
wywiadu niemieckiego. Wskazówki dla nawiązywania kontaktów z organizacjami
politycznymi, współczesną konstytucję sowiecką i manifesty komunist[yczne]. Od chwili
wyjazdu nie zjawiła się w domu. W parę dni po jej wyjeździe zjawiła się policja niem[iecka]
i G[esta]po, dopytując się o nią i o Brota. Przeprowadzili rewizję, podobno powierzchowną.
Fotografii ani jej ani Brota nie wzięli. (w załącz 2 foto)
I-6
Nr 2
Niemyska Regina
załącz. do rap. I-6
z 20/VII/42.

Km
4126 srp. 37/R.13
Niemyski Kazimierz
[Zamieszkały] [ul.] Kochanowskiego 13 u p. Horkowej Anieli.
Komunista. Był w Rosji od r.[oku] 1914. Do Polski wrócił dopiero w 1932 r. Był przed wojną
szoferem. Ma wielu znajomych wśród komunistów. Zna również Stolińskiego (vk [vide
kartoteka]). Córka Niemyskiego pracuje w Radomsku w rzeźni. Rysopis: lat ok.[oło] 45,
wysoki, dobrze zbudowany, oczy zaczerwienione (z powodu choroby). Obecnie zajmuje się
handlem.

Niemyski Kazimierz
Reprezentuje poglądy dużej grupy komunistów, zgrupowanych wokół Przybylskiego. Uważa
że Rosja Sow.[iecka] nie będzie mieszała się do spraw wewnętrznego ustroju Polski ponieważ
jest to sprzeczne z duchem komunizmu (?) i układami międzynarodowymi. Natomiast jeśliby
na ziemiach polskich partia komun.[istyczna] potrafiła zyskać zaufanie większości i objąć
władzę – stworzyć rząd – choćby na parę godzin, wtedy Rosja Sow.[iecka] rząd taki by
poparła. N. uważa, że zdobycie władzy PPR będzie tym prawdopodobniejsze, że na ziemiach
polskich znajdować się będzie czerwona armia, która oczywiście nie będzie wpływała
369

w jakimkolwiek bądź stopniu na życie polityczne, lecz której będą się bali „zresztą
niesłusznie” endecy, sanacja, nie występując zbyt głośno ze swymi poglądami.
(25.1.43, I-6:, I-712/.

L.IX
Km
Niemyski Kazimierz
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód – szofer.
Stan cyw.[ilny] – żonaty.
Adres W-wa, [ul.] Krochmalna 13.
Rysopis: lat ok.[oło] 45, wysoki, dobrze zbudowany, o męskiej urodzie, oczy po chorobie
zaczerwienione.
Przed wojną był gdzieś szoferem. Żona jest gdzieś w Rosji. Córka lat ok.[oło] 20 ukończyła
liceum i pracuje w rzeźni w Radomiu.
Wg własnych słów uważa się za komunistę od czasów wojny 1914–[19]18 r. Do Polski
powrócił z Rosji dopiero w 1932 r. Ma znajomości wśród wybitnych k[o]m[unistów], jak
Staliński i inni. Wydaje się raczej k[o]m[unistą] biernym niż czynnym.
26.8.41. R.13
Ewa: XI.41. Wielu osób z Krochmanlenj – brak
ON

Niemyski Kazimierz
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Kochowskiego 13 m. 1 (od 23 III [19]37. r. odnajmował pokój)
w listopadzie, grudniu 1941 [r.] wyjechał do Lwowa, gdzie obecnie mieszka. Ur.[odzony]
w Laskach, gm[ina] Łazy, woj.[ewództwo] warsz[awskie] dn[ia] 4 III 1891 [r.], [wyznanie]
rzym[sko]-kat[olickie]. Imiona rodziców: Józef i Apolonia Sztychler. Żona Klaudia nie żyje,
córka Regina. Wysoki, szpakowaty, ogorzały, wybitnie męski. Stosunek do służby
wojskowej: dn[ia] 1 IV [19]27 [r.] przydzielony do pospolitego ruszenia. Z zawodu szofer.
Pracuje przy jakiejś firmie niem.[ieckiej] we Lwowie. Jak sam twierdzi, jest komunistą
od wielu lat. Utrzymuje kontakt z innymi komunistami, jak Stolinski „Felo”, Przybylski
Józef. W latach 1940–[19]42 mało ruchliwy tryb życia. W załączeniu fotografia. Jest pewno
na usługach Kominternu.
I-6.
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Obwód Skowronek
Nierobisz Bronisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] osada Oryszew, gm.[ina] Szymanów.
Ślusarz.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Obwód Skowronek
Nierobisz Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] osada Oryszew, gm.[ina] Szymanów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Nieszczankowski
Wieś i gm[ina] Potworów (na szosie między Przytykiem a Odrzywołem).
Sekretarz gminy. Płatny agent komuny. Zmarł nagle w jesieni [19]41 r. W biurku jego
znaleziono korespondencję i ewidencję wybitniejszych mieszkańców, jak właściciel majątku,
ksiądz, z określeniem ich stosunku do komuny. Przyjaciele zdążyli te papiery zniszczyć.
Przyjaźnił się i działał z innym agentem, który zjawił się przed samą wojną jako malarz
pokojowy, potem został komisarzem miasta Przytyk, wreszcie zdemaskowany z papierami
rosyjskimi, niemieckimi i innymi – został usunięty. Pozostał syn Nieszczankowskiego, młody
chłopak, o tym samym nastawieniu, który pracuje w Urzędzie Gminnym.
Pracownia
43/9 ew

Nieszczankowski (syn)
Wieś Potwory (na szosie między Przytykiem a Odrzywołem).
Syn znanego działacza komunist.[ycznego].
Pracownik Urzędu Gminnego w Potworowie.
Komunista.
Pracownia
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Niewiadomski
Patrz „Aliosza”.

Niewiadomski
[Zamieszkały] [ul.] Czerwonego Krzyża 25 m. 19.
Buchalter, zatrudniony w „Kitty” C i K. i Ritz, wybitny działacz komunistyczny.
(Nr 3 – 14 IV [19]42 [r.]).

Niewiadomski vel Sawicki Henryk
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Radzymińska 69.
Komórka PPR Wola.
Przyjaciel Pioruna i Józefa Małeckiego.
I-6

Obwód Skowronek
Niewiadomski Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
B.[yły] sekretarz partii komunistycznej na powiat Sochaczew.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Km
Niwiński Mieczysław
[Zamieszkały] [ul.] Młynarska 16 m. 23.
Ur.[odzony] [w] 1920 r., syn Mieczysława i Anny. Usunięty z gim.[nazjum] Lelewela
i Władysława IV za działalność komunistyczną. Pracował w szpitalu św. Stanisława. Obecnie
za pośrednictwem ojca, pracownika firmy „Steyer” pracuje w tejże firmie na ul. Dworskiej,
gdzie w dalszym ciągu jest pionierem ruchu komunistycznego.
M + ON
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Nobis Stanisław
[Zamieszkały:] Starachowice.
Lat 25. Komunista
Pracownia
„Nochal”
Z zawodu wzorcarz. Członek PPR w dzielnicy Powązki.
(Rap.[ort] „K” 12 XII [19]42 [r.]).

Nochimson Eolf
[Zamieszkały] [ul.] Nowogrodzka 24/32.
Ur.[odzony] 2 VII 1920 r., s[yn] Efroima Efima i Eugenii z d.[omu] Erberg, obyw.[atelstwo]
polskie, bez zawodu, wyzn.[ania] mojż.[eszowego]. W r.[oku] 1935 przybył z Wilna
do W-wy na ul. Nowogrodzka 25/32. Wyprowadził się na [ul.] Skorupki 14/7. Ponownie
przeprowadził się z [ul.] Skorupki na [ul.] Nowogrodzką. Podaje się za studenta. Pod koniec
1939 [r.] wyrobił sobie przez znajomych komunistów obyw.[atelstwo] ZSRR. Jeździł
do ambasady do Berlina. Starał się o wyjazd do ZSRR, ale bezskutecznie. Wyłudzał od żon
oficerów, których mężowie są w niewoli w Rosji, pieniądze, że doręczy im korespondencję
i będzie interweniował u władz bolsz.[ewickich] o ich zwolnienie. N. jest działaczem
kom.[unistycznym], ma kontakty z górą w W-wie, z przekonań swoich nie robi tajemnicy,
swoje pochodzenie żydowskie ukrywa, nosi często w klapie marynarki flagę włoską.
Przyjaźni się z komun.[istą] Najlubelskim Wł. W mieszkaniu przy ul. Nowogrodzkiej
mieszkają poza tym: jego ojciec, ur.[odzony] 27 V [1]898 [r.], matka [urodzona]
31 X [1]896 [r.] oraz bracia Daniel, [urodzony] 28 IX [19]32 [r.] i Izajasz [urodzony] 11 III
[19]26 [r.]. Wszyscy Żydzi, w r.[oku] 1939 na [19]40 przyjęli obywatelstwo litewskie.
(13 VII [19]41 [r.] Grom).

Norlewski Józef
Kierownik sabotażu w Strudze.

Norlewski Józef
[Zamieszkały:] Pólko-Osada. Referent komunistyczny [z] 1942 [r].
Monopol Nachrichtendienst
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Nosal Helena Bolesława
[Zamieszkała:] Piastów, ul. Kościuszki 21.
Ur.[odzona] 11 VI 1920 [r.] w Skarżysku. Imiona rodziców: Bolesław i Eugenia z Wanatów.
Jest ona działaczką PPR, narzeczoną członka NKWD. Podobno otrzymała lewą kenkartę
na zamówienie ze środowiska PPR. (dane z V [19]43 [r.]).
Fotografia w załączeniu.
I-6

Noskiewicz Zbigniew
Jeden z wybitniejszych działaczy PPR.
Zatrzymuje się u swej siostry: [ul.] Krucza 2, III p., na prawo.
Monopol Nachrichtendienst

Noskiewicz Zbigniew
Nigdzie nie[za]meldowany, czynny komunista, pracuje na terenie osiedli podmiejskich.
W W-wie zatrzymuje się u siostry na ul. Kruczej 2, III p., na prawo.
(Raport „K” 11 II [19]43 [r.]).

Noyszewski Józef
Zam.[ieszkały] ul. Chłodna 21. Jest redaktorem komunistycznego pisma dla szewców p[od]
n[azwą] „Informator Szewców”
(Rap.[ort] Komora 1 IV [19]44 [r.]).

Nowacki
[Zamieszkały:] Zemborzyce. Kom.[unista] poszukiwany przez żandarmerię.
(V 42-MJ)

Nowak Łucjan
Zam.[ieszkały:] Rembertów, ul. Sosenkowskiego. Nowak ma być podpor.[ucznikiem] WP.
Jest on szefem dywersji komun.[istycznej] w Rembertowie.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).
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Nowak Marian Wacław
Syn Feliksa i Rozalii. Ur.[odzony] 1 XI 1902 r. Wyzn.[anie] rzym.[sko]-kat.[olickie],
robotnik. Od dn.[ia] 4 IX [19]42 [r.] zameldowany przy ul. Jagiellońskiej 18/2. Członek PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).

Nowak Marianna
Ur[odzona] 8 IX [18]98 [r.], Rawa (Tomaszów).
Sąd Gr[odzki] Łódź 39/4 Ds 161/40
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

Nowak Mieczysław
Lat ok.[oło] 22, zam.[ieszkały] w Piastowie. Chodzi w skórze i czapce strażackiej – jest
członkiem straży ogniowej „Tudor”. Członek bojówki PPR, chodzi z bronią, starannie
konspiruje miejsce zamieszkania.
(Rap.[ort] Komora 14 I [19]44 [r.]).

Nowak Wojciech
Utrzymuje kontakty i łączność z członkami PPR na terenie fabryki „Pocisk” w Rembertowie.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).

Km
4031 lp./29
Nowakowa
Żona leśniczego z Białowieży, przyjechała około 16 II [19]40 r. do W-wy. Wyjechała
do Krakowa. Pracuje dla GPU.
M + ON

Nowakowski
Ps.[eudonim] „Garbus”.
Utrzymuje kontakt z Kwiatkowskim Wacławem.
(1 VIII [19]42 [r.] – Mecenas Szeremeta).
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Nowakowski.
Zam.[ieszkały:] Ostrów, ul. Mickiewicza. Restaurator. Członek bojówki PPR.
(Raport Okręgu Małopolska Wschod.[nia]).

Nowakowski
Zam.[ieszkały] w Legionowie przy ul. (adres nieustalony) murarz. Jest członkiem PPR
na terenie Legionowa.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

Nowakowski Czesław
Zam.[ieszkały:] Radom, ul. 1 Maja 48. Lat 32. Czynny organizator placówki PPR na terenie
Zarz.[ądu] Miej.[skiego].
(Radom 2 X [19]43 [r.]).

Nowakowski Ryszard
Zam.[ieszkały] ul. Birżańska 2. Członek PPR dzielnicy Pelcowizna.
(Klasztor 1 IV [19]44 [r.]).

Nowakowski Stanisław
Pracownik fabryki Steyer, Daimler, Puch A.G. W-wa. ul. Dworska 29/31 – znanej
u komunistów jako placówka nr 10. Murarz z wydz.[iału] budowlanego. Od dłuższego czasu
w ogóle nie chce pracować wygłaszając wśród kolegów przekonania, że należy sabotażować
pracę dla Niemców i odgrażając się kierownictwu polskiemu, że jak tylko przyjdą bolszewicy
to on pokaże co to znaczy zmuszać ludzi, aby pracowali dla Niemców i w imię solidarności
proletariackiej wszystkich buntuje, aby nie pracowali dla Niemców. W swoim postępowaniu
nie liczy się wcale z przykrościami, jakie z tego powodu ma kierownictwo polskie nie chcące
go oskarżać przed Niemcami, za co groziłaby mu Treblinka. Przykład jego bardzo zaraźliwy –
jest obawa, że może on nasłać jakąś bojówkę komunistyczną na kierownika i na majstra.
1 X [19]43 [r.]
I-411
I-6
376

Nowatko
Zam.[ieszkały] ul. Suzina 3 m. 134 (cała rodzina), ojciec instruktor wojskowy, dwóch synów
pojechało do partyzantki PPR.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

Km
Anonim nr 108
Nowicki Bolesław
[Zamieszkały:] Adamów, pow.[iat] Radzyń.
Według anonimu jest to komunista, zastępca komisarza bolszewickiego.
(vk [vide kartoteka] Feldman Szmul).

Nowicki Bronisław
[Zamieszkały] [ul.] Słowackiego 1b.
Brat Stanisława, członek Zarządu Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Budowlanego, względnie
Komisji Nadzorczej. Prócz tego pracuje obecnie w Arbeitsamcie na Żoliborzu. Przed 1939 [r.]
związany był z wydawnictwem „Dziennika Ludowego” i skrajnie lewicowych jednodniówek.
Dzięki bratu otrzymał stanowisko w S[półdzielczym] P[rzedsiębiorstwie] B[udowlanym]. Był
przed r.[okiem] 1939 w bliskim związku z towarzystwem Uniwersytetu Robotniczego
i z robotniczymi klubami sportowymi. Obaj bracia mają liczne znajomości w K lub z silną
lewicą np. Oderfeld Anna, psycholog, Żydówka z pochodzenia, Liblundowa Wesołowski Jan.
(I-712)

Nowicki Jacek
Syn Stanisława jest nieco zaangażowany w grupie samokształceniowej Ładosza.
(I-712)

Nowicki Marian Zygmunt
[Zamieszkały] [ul.] Haukego 4.
Wzrost więcej niż średni, jasny blondyn, włosy kędzierzawe, szczupły, lat ca 45, s.[yn]
byłego dyrektora Gazowni Warsz.[awskiej], pracuje w filii gazowni nr IV, [ul.] Krasińskiego
10, charakterystyczna wymowa „r” jako „ł”.
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Nowicki Stanisław
[Zamieszkały] [ul.] Słowackiego 1c.
Prezes WSM. Uważany przez znajomych bez względu na ugrupowania polityczne za bardzo
porządnego i prawego człowieka. Ma cały szereg znajomości w kołach skrajnie lewicowych
(Barykada, Gwardia). Sam przypuszczalnie w akcji politycznej zamieszany nie jest.
(I-712)

Km
4030 w. 37/W.I
Nowicki Wojciech
[Zamieszkały] [ul.] Konarskiego 8.
Agitator komunistyczny. Student 2 roku polonistyki. Pod jego wpływem są: Duczmalewski,
Warda Roman, Rurasz i Lewandowski (vk [vide kartoteka]).
M + ON

Nowikow
[Zamieszkały:] Brześć.
Były urzędnik sowiecki.
Kierownik akcji komunistycznej na terenie Brześcia.
Lato [19]43 [r.].
Zuk

Obwód Skowronek
Nowiński Julian
Ur.[odzony]
Kiedy przyjeżdża do W-wy zatrzymuje się u Nurowskiego, ul. Sienkiewicza 14
i [ul.] Żurawia 20. Nowiński i Nurowski są […]rztami.
Nowiński jest działaczem komunistycznym sprzed wojny. Będąc w czynnej służbie wojsk
rosyjskich przewoził na front wagonami bibułę komunistyczną, zamiast broni. Po przewrocie
komunistycznym został komisarzem.
Posiada cukiernię w Sochaczewie.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)
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Nowotko Marceli
Sekretarz CK PPR.
wg inf z G[estap]o
43/9 ew

Nowotko Marceli „Marjan”, „Stary”
Ur[odzony] [w] 1897 [r.] – zmarł [w] I 1943 r.
Sekretarz KC PPR w 1942 r.
Monopol Nachrichtendienst

Nowotko Zbigniew
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Suzina 3 m. 134, lat ok.[oło] 18. Syn przedwojennego działacza
komunistycznego. Obecnie ojciec jego nie żyje, został rzekomo zastrzelony przez oddziały
egzekucyjne PZP. Syn jego zamieszkuje razem z ciotką.
(Rap.[ort] Komora 14 I [19]44 [r.]).

Nowotkowna Apolonia Paulina
[Zamieszkała:] W-wa, Al. Niepodległości 159/34.
Pracuje w Ośr.[odku] Zdrowia przy ul Złotej 74, pokój 10. Jest opiekunką społeczną.
Ur.[odzona] 7 II [19]05 [r.], córka Szczepana i Anastazji z domu Reszko. Ojciec rzemieślnik.
Maturę zdawała w Moskwie.
Mało wyrobiona społecznie natomiast dobra agitatorka – używana jest przez PPR do akcji
wywiadu, co ułatwia jej zawód opiekunki społ.[ecznej]. Funkcja Wywiadowczyni II stopnia.
5 Ryś
Basen (Beczka)

Nowy Przegląd Organ KC KPP.
ON
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L.IX
Km
Nysenholc Josek
Ur.[odzony] 27 VIII 1910 [r.].
Syn Szymona i Mariem.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość] żyd.[owska]
Zawód
Stan c.[ywilny]
[Adres] Łowicz
Od jesieni 1931 r. do końca lipca 1932 r. w Łowiczu i powiecie, jako członek KPP wraz
z: Jaską Stanisł.[awem]. Gajdą Leonem, Kurczakiem Kazim.[ierzem], Wasilewskim
Eugen.[iuszem], Parkowskim Tadeusz.[em], Parlickim Romanem, Milczarkiem
Franc.[iszkiem], Dudkiem Leonem, Erlichem Dawidem, Pińczowskim Szają organizował
zebrania komunistyczne, werbował nowych członków, rozpowszechniał odezwy i plakaty
komunistyczne.
Wyrokiem S[ądu] O[kręgowego] W-wa z 22 VI [19]36 [r.] nr III.1.K. 126/36 został skazany
z art. 97 par.1.w zw. z art 93 par. 2. KK na 3 lata więzienia.
ON

380

O
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Obażanek Moszek
Zob. inf. dot. Wawrzyniak Eleonora.

Obiesło Kazimierz
Ur.[odzony] 2 III 1907 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 78/7.
Robotnik.
Ważniejszy z przywódców.
20 V [19]43 [r.]
Rama

Obniski Aleksander
[Zamieszkały:] Macki, pow.[iat] Bielsk Podl.[aski].
4 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Był na kursie NKWD.

Km
4015 w. 37/W.I
Obojski Stefan
[Zamieszkały] [ul.] Wrońskiego 21.
Ur.[odzony] 16 XII 1921 r., poglądy komunistyczne.
M + ON

Oborka
[Zamieszkały:] wieś Żylin, gm.[ina] Kozłów Biskupi.
Gospodarz wraz z synami – komuniści.
Monopol Nachrichtendienst

Oborka Antoni
[Zamieszkały:] wieś Wojenna, gmina Kozłów Biskupi.
382

Gospodarz wraz z synami – komuniści. Córka była przed wojną na szkole partyjnej
w Moskwie.
Monopol Nachrichtendienst

Obwód Skowronek
Oborko Antoni (z synami)
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] kol.[onia] Wojenna, gm.[ina] Kozłów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Oczykowska Helena
[Zamieszkała:] W-wa Żoliborz, ul. Krasińskiego 18/234, mieszkanie zaaresztowanego
w [19]42 r Juliana Rydygiera. Pracuje w Zarz.[ądzie] Miejskim w Wydz[iale] Statystycznym
przy [ul.] Miodowej 29. Prócz tego wyrabia ciastka. Personalji brak – nie figuruje w Biurze
Ewidencji. Nieżyjący jej mąż i szwagier byli czynnymi członkami PPR. Co do niej, trudno to
obecnie stwierdzić. Posiada w każdym razie kontakt z czynnymi członkami PPR – dostaje
pracę. Prowadzi wśród znajomych propagandę komunistyczną oraz krytykuje posunięcia
polskich władz.
I-7103
I-6
43/9 ew

Odrowski Stefan
Ur.[odzony] 26 VII [19]00 [r.] – Łódź.
Prokur[atura] przy Sądzie Okr[ęgowym] Łódź 3 V Rs 1220/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

Okoń
Członek PPR, przydzielony do grupy Powązki.
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).
383

Okraska
Jest podobno w „dziale wykonawczym” PPR na terenie Zarządu Miejskiego m[iasta] W-wy.
Monopol Nachrichtendienst

Km
4210 st. 37/L.IX
Okręt Nachemiasz
Lat 36, syn Izraela i Sury Bajli. Wybitny działacz k[o]m[uny]. Płatny funkcjonariusz KPP.
Sekretarz Lewicy Związkowej. W lipcu i sierpniu 1932 r. utrzymywał kontakty partyjne
z: Laks, Eliowicz, Kluczewskim, Dymekowską, Czarneckim, a ponadto redagował
i korygował odezwy komunistyczne, które drukował za pośrednictwem Kluczewskiego
w drukarni „Goniszewski” przy ul. Długiej. Redagował „Towarzysza”, który w treści swej
nawoływał do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, obchodzenie święta
Komunistycznej Narodówki Młodzieży, do akcji antywojennej i obrony ZSRR. S.[ąd]
O.[kręgowy] w W-wie VIII.1.K.151/33 z dnia 29 VI [19]33 [r.] art. 97 par. […] w związku
z [art.] 93 par. 29 – na 6 lat więzienia. S.[ąd] A.[pelacyjny] W-wa III I.Ka 604/33 zmniejszył
karę do 2 lat więzienia. Kontaktował się:
Szpilberg Aron, Olze, zam.[ieszkały] [ul.] Twarda 8 m. 68.
Strazburger Chawa, zam.[ieszkała] [ul.] Twarda 8 m. 68.
Stampe Abram Jankiel, [zamieszkały] [ul.] Wilcza 55 m. 1.
Wojdysławski Mordka, [zamieszkały] [ul.] Chłodna 18 m. 10.
Littauer Elżbieta, [zamieszkała] [ul.] Chłodna 18 m. 10.
Kleinman Abram, [zamieszkały] [ul.] Chłodna 18 m. 10.
Rajch Chaim, [zamieszkały] [ul.] Chłodna 18 m. 10.
Przedmiejska Cyrla, [zamieszkała] [ul.] Nowolipie 40a m. 51.
Przedmiejska Chana, [zamieszkała] [ul.] Pańska 19 m. 6.
Warszawska Cypra, [zamieszkała] [ul.] Nowinierska 9.

Okulewicz Marian
Ur.[odzony] 15 VIII 1906 [r.]. Syn Aleksandry z d.[omu] Dawidowskiej i Aleksandra.
Łomża. Zam.[ieszkały] wymeldowany czasowo do Rosji dn.[ia] 20 VI 1940 [r.]
z ul. Chełmskiej 16 m. 12. Wyznanie rzymsko-katolickie, korepetytor. B.[yły] członek
bojówki KPP, obecnie członek egzekutywy PPR, czynny.
1 IX [19]43 [r.]
l-6
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Okulewicz Marian
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Chełmska 46 m. 12.
Członek wojskówki KPP, obecnie członek egzekutywy PPR. Bardzo czynny i niebezpieczny.
8 III [19]43 [r.]
Jacek

Km
Okulicz Leon
[Zamieszkały] [ul.] Szopena 4.
Skazany na 15 lat więzienia za prace na rzecz sowietów. Brat jego kpt. WP został
rozstrzelany.
4024 w. 37/W.I komunikuje, że Okulicz został wymeldowany z ul. Szopena w dniu
6 I 1936 r. nie wiadomo dokąd. Dozorczyni twierdzi, że O. odebrał sobie życie w więzieniu
mokotowskim, gdzie siedział za szpiegostwo na rzecz Sowietów. Wyrok skazywał
go na bezterminowe więzienie. Okulicz Leon był oficerem w st.[anie] spocz.[ynku], pełniąc
jednocześnie funkcję lekarza w szpitalu.

Olczak
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Kwiatowa 24. Ma również pied à terre na [ul.] Litewskiej 11.
Szef propagandy bolsz.[ewickiej] na całe RP lub GG. Olczakowi jakoby podlegają bojówki:
a/ w Grójcu – komendant Grzybowski, który mieszkał poprzednio na [ul.] Złotej 12, teraz
(r.[ok.] [19]42) się przeniósł, b/ w Garwolinie – komendant „Okręgu powiatowego” Ilczuk,
urzędnik spółdzielni, zamieszkały w Garwolinie. Do Olczaka przychodzą SS i SD.
Ma on przyjaciółkę Kohut Helenę, która mieszka z nim. Olczak wyjeżdża często.

Km
Olechowicz Franciszek
[Zamieszkały:] Milanówek.
Główny agent komunistyczny na terenie gm.[iny] Rybno. Utrzymuje kontakt z Cieślakiem
(vk [vide kartoteka]), Stachurskim (vk [vide kartoteka]), Kamińskim (vk [vide kartoteka])
i Kurtyką (vk [vide kartoteka]). Rysopis: lat 36, blond, twarz pociągła, nos orli, podobno ongi
śpiewak opery warszawskiej.
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Olejniczak Ignacy
Ur.[odzony] 13 VII [19]24 [r.] – Złotniki.
Prok[uratura] Łódź 3 V Rs 1038/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.].

„Olek”
Zob. Kozłowski Aleksander.

Olesinski Ignacy
[Zamieszkały:] W-wa Żoliborz, ul. Dziennikarska 4.
Doktor med.[ycyny].
Ur.[odzony] 12 VI 1896 [r.] w W-wie. Imiona rodziców: Stanisław i Balbina Kamlot,
[wyznanie] rzym[sko]-kat.[olickie]. Uniwersytet ukończył w W-wie. Przed 1939 [r.] pracował
na terenie Żoliborza jako lekarz domowy U[bezpieczalni] S[połecznej]. Na polu społeczno-lekarskim nie udzielał się. Opinia jako o lekarzu niezła. Na początku 1940 [r.] został usunięty
z U[bezpieczalni] S[połecznej] za pochodzenie żydowskie ze strony matki. Pracuje
z dr. Landym, Kanabusem i Arnoldową w przychodni W[arszawskiej] S[półdzielni]
M[ieszkaniowej], [ul.] Krasińskiego 16. Poglądy skrajnie lewicowe. Współpraca z wyżej
wym.[ienionymi] lekarzami ma charakter zapewne nie tylko zawodowy, ale i polityczny.
I-6

Oleszczuk młodszy
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Woźny w Zamku Król.[ewskim] spośród dawnej służby prezydenta Mościckiego.
8 X [19]43 [r.]
Rama

Olszewska
Córka piekarza. Komunistka. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło
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Olewiński Józef
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Radzyminska.
Kolejarz maszynista.
B Gr Kom.
Monopol Nachrichtendienst

Olkiewicz
[Zamieszkały] [ul.] Ziemiańska.
Kom.[unista] z grupy Płowskiego (Targówek).
(V.42-Wołk)

Obwód Skowronek
Olszewski Antoni
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek
Robotnik.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Olszewski Piotr
Inżynier, konstruktor lotniczy, b.[yły] pracown.[ik] Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych
w W-wie (Okęcie), por.[ucznik] rez.[erwy] WP, w czasie wojny ukrywający się w Łukowie
u swojej rodziny. Twierdzi, że z ramienia polskich władz wojskowych w kraju został
mianowany komendantem jednego z okręgów wschodnich dla prowadzenia partyzantki.
Od dłuższego już czasu – jak twierdzi – dowodzi grupie partyzantów bolszew.[ickich]
w Lubelszczyźnie. Jest na żołdzie: 300 zł mies.[ięcznie]. Często bywa w W-wie, zatrzymując
się u p. Olszewskiej (nie rodzina jakoby) przy ul. Dalekiej 13 m. 39.
(I-6/20.7.42).

Olszewski Tadeusz
[Zamieszkały] [ul.] Łuknicka 14 m. 3. W domu Kowalskiego.
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Lat 24, maturzysta, pracuje w Depot na Bródnie jako ślusarz, ojciec kolejarz, stanowczy,
wyrobiony polit.[ycznie], zdecydowany kom.[unista] sprzed wojny. Ma kontakty w Depot
na Annopolu, w Płudach. Prowadzi pracę werbunkową, propagandową i organizacyjną.
Punkty kolportażowe ma na ul. Nadwiślańskiej i [ul.] Wybrańskiej. Technik K[omitetu]
D[zielnicowego] Bródno. (III.IV.V.42-Wołk). Instruktor ćwiczeń z bronią.

Km
418 lp. 37/R.V
Olszewski Wiesław Antoni
[Zamieszkały] [ul.] Skaryszewska 13/14.
Syn Stanisława i Wandy z Kochanowskich, Ur.[odzony] [w] 1907 r. w Moskwie, uważa się
za bezpaństwowca. Komunista, stosunek do sprawy polskiej wrogi. Żona volksd.[eutsch].
M + ON

Olszowski
Żyd. [Zamieszkały:] Miechów-Chasznica.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Ołdak Władysław
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Kowelska 8/5.
Murarz.
Ur[odzony] [w] 1903 [r.].
Ma kartotekę.
Monopol Nachrichtendienst

Omelczuk Stefan
[Zamieszkały:] Czerników.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Zastępca polit.[yczny] Karpiuka Jana w Strzyżewie,
w r.[oku] [19]39 brał udział w szeregach bolszewickich przeciw Polakom. Obecnie przebywa
w Czernikowie.
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Opoczyński Edward
Zam.[ieszkały] ul. Przyokopowa 41 m. 54.
Pracownik fabryki „Majde”, sekcyjny GL, technik i składnik.

L.IX
KM
Opoczyński Edward
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Rysopis: wzrost mały, brunet, nos prosty, podobny do Żyda, lat ok.[oło] 28.
Adres: W-wa, [ul.] Prosta 40.
Pracował i pracuje jako prelegent i agitator k[o]m[unistyczny] wraz z Perchlem.
ON

Km
4030 w. 37/W.I
Opoczyński Edward
[Zamieszkały] [ul.] Prosta 40.
Pracował w Partii Komunistycznej wraz z Perlchem (vk [vide kartoteka]) jako agitator
i prelegent. Rysopis: wzrost mały, brunet, nos prosty, podobny do Żyda, lat 28.

Opoczyński Edward
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Prosta 40.
28 lat.
Monopol Nachrichtendienst

Orenstein Perec
[Zamieszkały] [ul.] Zamenhofa 18.
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28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Moszka i Szaji Estery Łaji, ur.[odzony]
[w] [1]906 [r.] , członek KPP. Obecnie nie[za]meld.[owany] Przed wojną skazany na 8 lat
więzienia.

L.IX
KM
Orensztajn Perec
Ur.[odzony] [w] 1906 [r.].
Syn Moszka i Szaji – Estery.
Wyzn.[ania] mojżesz.[owego]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres: W-wa, [ul.] Zamenhofa 18.
ON

Narod.[owość] żyd.[owska]

Km
Orensztajn Perec
[Zamieszkały] [ul.] Zamenhofa 18.
Syn Moszka i Szaji-Estery, ur.[odzony] [w] 1906 r., został zasądzony przez Sądy Polskie
na 8 lat więzienia za komunizm.

Orensztajn Icek
[Zamieszkały:] Strzyżów.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP, w r.[oku] [19]39 współpracownik
NKWD. Obecnie kupiec.

Orlichowski Henryk
Zam.[ieszkały] w barakach przy ul. Felińskiego, Żoliborz, barak nr 64 m. 5.
Dawny pseudonim „Heniek-Moralizator”.
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Orlik
Komórka PPR F[abry]ki Sprawdzianów przy ul. Duchnickiej.
Monopol Nachrichtendienst

Orlik
Rymarz, czł.[onek] PPR na terenie sprawdzianów fabryki.

Orlikow
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Żyrardów, [ul.] Wysockiego 18/5.
Członek PPR (sieć własna)
1 I [19]43 [r.]
N3

Orłow
Podpisuje wyroki i kieruje egzekutywą.
Prawa ręka szefa NKWD Zelcmana.
4 VIII [19]43 [r.]

626

Orłowski Eugenjusz
[Zamieszkały:] W-wa, [ul.] Jastrzębska 25/5 od 3 VII [19]43 [r.], przedtem: [ul.] Brzeska
18/56. Syn Stanisława i Zofii Prus. Ur.[odzony] 13 XI [19]06 [r.] w W-wie. Robotnik.
Należy do bandy złodziejsko-komunistycznej na Targówku. Członek PPR.
19 VIII [19]43 [r.]
I-6

Orłowski Henryk
[Zamieszkały] [ul.] Niedotrzymska, dom własny.
Ur.[odzony] 12 XI [1]903 [r.], s.[yn] Stanisława i Felicji, czł.[onek] PPR, działa
na Targówku.
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Orłowski Henryk
Nigdzie nie [jest] zameldowany.
Jeden z prowodyrów bandy komunistyczno-złodziejskiej na Targówku.
19 VIII [19]43 [r.]
I-6

Km
40 cz./8
„Oroń”
Komunista, bywa na zebraniach u Sopolewskiego (vk [vide kartoteka]).

„Orwid”
Delegat z W-wy, który przewodniczył zebraniu 21.21.22 w mieszkaniu Kulczyka
w Skolimowie dn[ia] 22 XI [19]42 [r.].
101
43/9 ew

Km
415 wrz./3 Ju-M.
Orzechowski
[Zamieszkały] [ul.] Łomżyńska 44/8.
Pracownik Tramwajów Miejskich, komunista, nr służbowy w tramw.[ajach] 1130.

Orzechowski (junior)
Należy do Koła Tramwajarzy na Rakowcu. Był w ZSRR.

Orzechowski (senior)
[Zamieszkały] [ul.] Łomżyńska 44 m. 8.
Tramwajarz, nr 1130 (1120), czł.[onek] Koła Tramw.[ajarzy] Remizy Praskiej.
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Orzechowski Antoni
[Zamieszkały] [ul.] Łomżyńska 44/8.
Konduktor tramwajowy.
25 X [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Stanisława i Marianny, ur.[odzony] 13 VI
1900 [r.], [wyznanie] rz[ymsko]-kat.[olickie], Polak. kat. A. PKU. W-a M.IV.159 VII A.
Przybył z [ul.] Łochowskiej 44/27 dn.[ia] 8 III [19]39 r. Żona Władysława z domu.
Chobocka, ur.[odzona] [w] VIII [1]902 [r.], kuzyn Chobocki Jerzy Stefan, ur.[odzony] 6 X
[19]34 r.

Osiewicz Czesław
[Zamieszkały:] Kwietniowce k[oło] Zegrza, gm[ina] Jabłonna. Syn Stanisława.
Komunista.
I-70
I-6
43/9 ew

Osiewicz Franciszek
[Zamieszkały:] Zegrz[e].
Ur.[odzony] 10 XII [19]11 [r.] w Serocku. Syn Stanisława, [wyznanie] rz[ymsko]-kat.[olickie]. Z zawodu ślusarz. Prowadzi zakład ślusarski. Komunista czynny jeszcze sprzed
wojny. Obecnie czynny – wciąga ludzi do org.[anizacji] komunistycznych, obiecując im ulgi
w razie wkroczenia bolszewików.
I-70
I-6
43/9 ew

Osiewicz Stanisław
[Zamieszkały:] Kwietniowce koło Zegrza, gm[ina] Jabłonna.
Szewc.
Komunista.
I-70
I-6
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43/9 ew
Osinski Piotr bel Bieniek Józef (lewe nazwisko)
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Kobielska 2.
Ur.[odzony] [w] 1914 [r.] – szlifierz.
Pracował w „Avii” – obecnie nie pracuje nigdzie – jest jednym z czołowych działaczy PPR
na terenie Pragi.
29 VII [19]43 [r.]
I-603
I-6

Osipczuk Jerzy.
Ur.[odzony] [w] 1920. r.
[Zamieszkały] Marymont, [ul.] Barszczewska 8.
Stoi na czele bandy komunistycznej, która urządza napady rabunkowe i terrorystyczne
na Niemców, liczy około 20 ludzi. Ukrywają się oni razem z Osipczukiem w sadach
wiśniowych przy ul. Kamedułów na Marymoncie, gdzie mają porobione pod drzewami
ziemianki, w których się ukrywają. Nazwisk nie można zdobyć, gdyż członkowie bandy,
szumowiny, używają albo pseudonimów, albo fałszywych nazwisk. Osipczuk ma wystawione
dokumenty na nazwisko Mariana Kwiatkowskiego. Banda ta zabiła dn.[ia] 13 X [19]43 r.
lotnika niemieckiego w domu publicznym u tzw. „cyganek” na Marymoncie. W końcu
września zabito Władysława Grzelaka, zam.[ieszkałego] przy ul. Kołobrzeskiej 16, za to,
że nie pozwolił się szantażować. Dokonali oni napadu na olejarnię na Marymoncie.
Członkowie tej bandy chodzą uzbrojeni w rewolwery i granaty. Dn.[ia] 3 XI [19]43 [r.] jeden
z członków tej bandy, zastępca O., niejaki Cybulski, dał kilka strzałów do przechodzącego
patrolu żandarmerii. W ucieczce jednak został zastrzelony. Banda ta zbiera okupy
od mieszkańców domów na Marymoncie. Członkowie wydają wyroki i upomnienia pisemne
(pisane na maszynie), podpisywane przez „Kierownictwo Walki Podziemnej”. Upomnienie
takie otrzymał znany mi Bernard Tokarski, lat 19, zam.[ieszkały] przy ul. Kołobrzeskiej 28,
za usiłowanie wykrycia sprawców zabójstwa Władysława Grzelaka, ojca swego kolegi.
W pierwszym tygodniu listopada [19]43 r. zostali zawiadomieni żandarmi, że tramwajem
nr 14 jedzie Osipczuk, zrobiono obławę, Osipczuk zdołał uciec ostrzeliwując się.
16 XI [19]43 [r.]
I-6071
L-6
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Osóbka Edward
Pełni główna rolę w RPPS, jest jednocześnie prezesem Rady Nadzorczej Spółdzielni
Wyzwolenie, nigdzie nie jest meldowany, nocuje często u Wiktora Malczyńskiego.
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Terespolska 1c.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Km
40 cz./8
Ossowska
Komunistka.

Ostapniuk „Cwaniak”
[Zamieszkały:] W-wa, ul. […]irżańska 21.
Pracownik rzeźni miejskiej.
Był na zebraniu grupy terrorystycznej PPR u Paciorka Stanisława przy ul. Wybrańskiej 8
dn.[ia] 18 IV [19]43 r.
Mjr Karcz

Km
4210 st. 37/L.IX
Ostrowidz Szosa Frymeta
Ur.[odzona] 27 III 1904 r. w W-wie. Podejrzana o utrzymywanie kontaktów partyjnych
z Pacanowską Ruchlą (vk [vide kartoteka]) w czasie do 26 II 1935 r. i innymi.
Wyrokiem SO w W-wie 1935 r. z dnia 7 III 1936 r. VIII.1 K.8/36 – uniewinniona.

Km
4116 srp./41
Ostrowska (Łączycka) Miriam (Łęczycka)
Żydówka, ur.[odzona] 14 IV 1899 r., dentystka, mieszkała przy ul. Komitetowej 3/7 – później
u Natansona, [ul.] Złota 40 m. 23 (vk [vide kartoteka]). Należy wraz z Natansonem od kilku
lat do PKK, wyjeżdżała kilkakrotnie przed wojną do Sowietów. Ostatnio bywała często
z mężem (katolikiem) w ambasadzie sowieckiej na ul. Poznańskiej, gdzie mieści się centrala
395

wywiadu sowieckiego. U Ostrowskiej znaleziono ulotkę tej treści „Polacy, nadeszła chwila,
w której musimy zrozumieć, że nasz byt lub niebyt należy do ZSRR. Strupieszałe państwa
zachodnie nie są zdolne do samodzielnego życia, na ich pomoc liczyć nie możemy. ZSRR
wyciąga do nas rękę po raz wtóry, przyjacielską rękę, której odtrącić w tej chwili nie mamy
prawa. Byłoby to zbrodnią wobec Narodu Polskiego. Polska powstanie nowa, w której każdy
będzie miał prawo do życia. Niech żyje Polska robotniczo-włościańska, pod potężną opieką
Z.S.R.R. Wszyscy wstępujcie w nasze szeregi”. (Ulotka na czerwonym papierze, podpisana
przez Narodowy Komitet Polski Robotniczej). Ponadto znaleziono u Ostrowskiej notatkę
treści następującej: „Bieżącego m. 2.000 rubli, Kola Ciechanowicz do Białegostoku zabrał
z Bielska walizkę dolarów 3.000, Lublin -5.000- 10/VII u Warszawskiego”. (Notatka była
umieszczona na broszurze w języku rosyjskim, której nie udało się odczytać). Cytowana
ulotka była również w tej broszurze.
M + ON

Ostrowska-Łęczyska Miriam
Ur.[odzona] 14 IV 1899 [r.], c.[órka] Bendota i Pesy, Żydówka, lekarz dent.[ysta],
zam.[ieszkała] od 12 II [19]40 r. przy [ul.] Złotej 40 m. 23, gdzie nie zameldowała się,
przedtem przy ul. Komitetowej 3 m. 7, odnajmując z mężem Herszem, katolikiem, jako
sublokatorzy, dwa pokoje od Żyda Natansona. Ostrowska jest stałą mieszkanką Sochaczewa,
ul. Warszawska 62 m. 3. Ostrowska i Natanson należą do KPP od kilku lat. Z mężem
wyjeżdżała ona przed wojną dwukrotnie do ZSRR. W r.[oku] 1940 bywała często
na ul. Poznańskiej w gmachu Ambasady Sow.[ieckiej], gdzie mieściła się Centrala Wywiadu
sowieck.[iego]. U Ostr.[owskiej] znaleziono ulotkę, której treść mniej więcej brzmi
następująco: „Polacy, nadeszła chwila, w której musimy zrozumieć, że nasz byt lub niebyt
zależy od ZSRR. Strupieszałe państwa Zachodu nie są zdolne do samodzielnego życia. Na ich
pomoc liczyć nie możemy. ZSRR wyciąga do nas po raz wtóry przyjacielską rękę, której
odtrącić w takiej chwili nie mamy prawa. Byłoby to zbrodnią wobec narodu polskiego. Polska
powstanie nowa, w której każdy będzie miał prawo do życia. Niech żyje Polska robotniczo-włościańska pod potężną i przyjacielską opieką ZSRR. Wstępujcie wszyscy w nasze
szeregi.” (Ulotka na czerwonym papierze, podpisana Nar.[odowy] Kom.[itet] Pol.[ski]
Rob.[otniczej]). Poza tym znaleziono u Ostr.[owskiej] notatkę, której treść w odpisie jest
następująca: „28 bm. 2.000 rubli Kola, Ciechanowiec do Białegostoku zabrał z Bielska
walizę. X-3000 Lublin - 5000, 10.7 u Warszawskiego”.). Notatka ta była zrobiona
na broszurze napisanej w jęz.[yku] rosyjskim, której tytułu nie udało się odczytać, ulotka była
również w tej broszurze.
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Ostrowski Aleksander Franciszek
Od 9 XII [19]40 [r.] [zamieszkały] [ul.] Słowackiego 32/36 m. 5.
Ur.[odzony] 13 II 1892 [r.], s.[yn] Aleksandra i Franciszki, buchalter, żonaty, stary działacz
komun.[istyczny]. Był widziany w lipcu 1941 [r.] w lokalu Sądów Grodzkich.

L.IX
Km
Ostrowski Stefan
Ur[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan cyw.[ilny]
Adres
Anonim „Do Komendy Policji Niemieckiej w W-wie Strasse der policaj nr 23 w Warszawie.
Warszawa, dn.[ia] 16 II [19]41 [r.]. Do komendy Policji Niemieckiej w Warszawie.
Niniejszym mam zaszczyt, a może obowiązek zawiadomić, iż na terenie Gazowni Miejskiej
na tak ważnej placówce jako pracuje majster, a może więcej, bo nieprzejednany, największy
wróg, co tylko niemieckie Stefan Ostrowski tam pracuje i zarazem zamieszkuje [ul.] Ludna
16, Gazownia Miejska. Oto krótki życiorys tego człowieka. W latach od 1915 [r.] dostaje się
jako jeniec rosyjskiej armii. [W] 1918 roku bierze udział w rozruchach w Niemczech
i wraca do Polski już jako 100% komunista, kiedy urząd śledczy zaczyna mu deptać
po piętach i rejestrować, wymyka się tylko na pozór i wstępuje to do „Ozonu” lub innej partii,
organizuje „Strzelca” i jest komendantem i urządza różne pochody antyniemieckie
i wreszcie do tej pory należy do potajemnej partii.
Ze względu na dobro sprawy nie podaje swego nazwiska.”
ON

Km
Ostrowski Stefan
[Zamieszkały] [ul.] Ludna 16.
Według anonimu do policji niemieckiej, komunista. Pracuje w Gazowni Miejskiej. Majster
Gazowni. W latach od 1915 [r.] dostaje się jako jeniec rosyjski. [W] 1918 r. bierze udział
w rozruchach w Niemczech i wraca do Polski już jako 100% komunista. Był członkiem
„Ozonu”.
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Km
4131 gr. 37/L.IX
Ostrzega Hersz Icchok
[Zamieszkały] [ul.] Elektoralna 32 m. 11.
Ur.[odzony] [w] 1899 r. w W-wie, syn Chaima i Gitli, wyzn.[ania] mojż.[eszowego],
rzeźbiarz. W dniu 30 marca 1933 r. zarządzona została likwidacja warszawskiego Komitetu
M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom]. W drodze inwigilacji
ustalono, iż wybitni komuniści jak Schönherc Hirsz i Zemańska Zofija kontaktują się
z Ostrzegą. Przeprowadzona u niego w marcu 1933 r. rewizja ujawniła archiwum Sekretariatu
KC KPP i M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom]. Ostrzega został
aresztowany 30 marca 1933 r. Wyrokiem S.[ądu] O.[kręgowego] w W-wie z dnia 6 VI
[19]34 r. nr VIII.1.K.151/34 został skazany z art. 97 par. 1 w zw. z 93 par. 2 KK na 4 lata
więzienia.

Osuchowski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Bródnowska 22.
Pracownik Rzeźni Miejskiej.
Aresztowany w październiku [19]42 r.
KB rb 102
43/9 ew

Km
Osys Jan
[Zamieszkały] [ul.] Siedzibna 16 m. 8.
Syn Antoniego i Matyldy, ur.[odzony] 8 III 1891 r. został zasądzony przez Sądy Polskie
na 7 lat więzienia za komunizm.
M + ON

Osys Jan
[Zamieszkały] [ul.] Tyszkiewicza 14b/2.
19 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Antoniego i Matyldy, ur.[odzony] 8 III
[1]891 [r.] członek KPP. Skazany przez Sąd Polski na 7 lat więzienia.

398

Otto
Właściciel fabryki chemicznej Żoliborz, [ul.] Krasińskiego 1.
3 IV [19]42 [r.], źr.[ódło:] „Go-A”. Emisariusz z Rosji, tworzyciel jaczejek komunistycznych
w Polsce, których zadaniem jest, jak sam twierdzi, wyrzynać w przyszłości duchowieństwo
i odbierać majątki. Magazynierem w fabryce tej jest b.[yły] pułkownik armii polskiej,
bezpośrednim pomocnikiem jest chemik Pietrzak Stanisław, odznaczony przed wojną
krzyżem Virtuti Militari. Sama fabryka jest zbornym punktem wywrotowym.

Owczarek
W-wa, zamieszkały na tzw. Górce.
Działacz komunistyczny z terenu Powązek.
Sierpień [19]43 [r.]
N3

Owsiński Antoni
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Leszno 117 – węglarnia, której jest właścicielem.
Z 3/4 VI [19]42 [r.] aresztowany. Żona wówczas zabita przez G[estap]o.

Ozyra Antoni
[Zamieszkały:] Częstochowa, ul Mirowska 86.
Członek PPR.
Monopol Nachrichtendienst
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Pacaj Jan
[Zamieszkały:] Czerników, pow.[iat] Włodzimierz.
25 V [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Ukrainiec, dawniej zamieszkały w Strzyżowie,
obecnie w Czernikowie, gdzie ma gospodarstwo, członek KPP. W [19]39 [r.] należał
do komitetu ludowego bolszewickiego, brał udział w mordach i rabunkach na Polakach.

Km
4210 st. 37/L.IX
Pacanowska Ruchla-Łaja
[Zamieszkała:] Łódź, ul. Kilińskiego 7.
Ur.[odzona] 23 I 1904 r. w Łodzi, córka Pinkusa i Hindy, wyzn.[anie] mojż.[eszowe],
nar.[odowość] żyd.[owska]. Członek Warszawskiego Okr.[ęgowego] Komitetu KPP,
ponadto łączyła Komitet Warsz.[awski] z Komitetem Centr.[alnym] Partii. Ps.[eudonimy]
„Ziuta” i „Janka”. Karana: S.[ąd] A.[pelacyjny] W-wa 22 I [19]29 [r.], S.[ąd] A.[pelacyjny]
W-wa 8 VI 1933 r. W czasie do 26 II 1935 r. w W-wie, Łodzi i Radomiu utrzymywała
należąc do KPP kontakty organizacyjne z: Ostrowidz Szoszą-Frymetą, Lewińskim
Abramem, Kac Rywą, Wassersztrumem Icchokiem, Jegerem Izraelem-Moszkiem,
Karenkowskim Władysławem, Pazińskim Romanem, Zylberem Dawidem, Krasoniem
Bolesławem – oraz sporządzała i przechowywała materiały organizacyjno-propagandowe.

Paciorek Stanisław „Koralik”
[Zamieszkały:] W-wa, ul Wybrańska 8, na Targówku, przy Annopolu, dom murowany.
Strażak II oddz.[iału] Straży Ogniowej m[iasta] W-wy, Plac Teatralny.
Skupia naokoło siebie wybitniejszy element komunistyczny.
Dn[ia] 18 IV [19]43 [r.] odbyło się w jego mieszkaniu zebranie grupy terrorystycznej PPR,
na którym m.in. byli obecni Ostapniuk i Kałuski Władysław.
Grupa Paciorka b[ardzo] czynna: liczne zabójstwa i sabotaże.
Współpracują z komunistycznymi komórkami w wojsku niemieckim.
Mjr Karcz

Paciorek Stanisław vel Kowalik
[Zamieszkały:] W-wa Bródno, ul. Wybrańskiego 8/9 – od ul. Piotra Wysockiego.
Od [19]34 r. Syn Walentego i Konstancji, ur[odzony] 25 IV [18]98 [r.] w Warszawie.
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Żonaty z Janiną Rajchowską w W-wie od [19]26 r.
Utrzymuje bliski kontakt z Ałykowem, z którym jest przypuszczalnie twórcą tzw.
Mirkowszczyzny.
Pijak, anarchista – wywrotowiec, jest organizatorem elementów z niższych warstw
społeczeństwa. Prowadzi grupę terrorystyczną która posiada duży zasięg na terenie W-wy
i składa się z wszelkiego rodzaju szumowin Targówka, Bródna, Pelcowizny i Żoliborza.
Prowadzi akcję wywrotową wśród strażaków.
19 VIII [19]43 [r.]
I-461
I-6

Paciorek Stanisław vel Kowalik
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Wybrańska 8/8.
Członek PPR prowadzący głównie akcję wśród strażaków. Pozostaje w bliskim kontakcie
z Ałykowem. Przypuszcza się, że razem z wyżej wspomnianym jest twórcą tzw.
Mirkowszczyzny. Paciorek vel Kowalik prowadzi grupę terrorystyczną, która posiada duży
zasięg na terenie W-wy i składa się z wszelkiego rodzaju szumowin społecznych
podmiejskich: Targówka, Bródna, Pelcowizny, Żoliborza. Elementy zorganizowane przez
Paciorka składają się z niższych warstw, z lumpenproletariatu.
Paciorek jest osobnikiem bardzo niebezpiecznym: pijak, anarchista i wywrotowiec.
I-6

Paczkowski Cyprian
[Zamieszkały:] Płock, ul. Kościelna 9.
24 VII [19]40 [r.], źr.[ódło:] Trzmiel. Do Warszawy przyjeżdża 3-4 razy w miesiącu.
Zatrzymuje się przeważnie u niejakiego Markowa, przy ul. Nowogrodzkiej nr 26 (patrz
pozycja następna). Paczkowski był kierownikiem Okręgowej Techniki Komun.[istycznej]
Partii Polskiej w Płocku w latach [od] 1923 [r.] do 1938 r. Był karany sądownie przez Sąd
Okręgowy za działalność komunistyczno-wywrotową raz na 4 lata ciężkiego więzienia
w 1924 r., następnie w 1934 r. na półtora roku więzienia również za działalność
komun[istyczno]-wywrotową. Obie kary odsiedział, nie porzucił tej roboty i w dalszym
ciągu ją uprawia na terenie Płocka i Warszawy.
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L.IX
KM
Paczkowski Cyprian
Ur[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Stan cyw.[ilny]
Adres: Płock, [ul.] Kościuszki 9. W-wa.
Były Kier.[ownik] Techniki Ok.[ręgowej] KPP Płock. Karany w 1924 r. – 4-letnim
więzieniem za komunę, w 1934 r. – półtora roku więz[ienia]. Działa w Płocku i W-wie –
zatrzymując się u Marchowa Zygm.[unta]. „z listy XII 40”
ON

Paczuski
B.[yły] pracownik f[abry]ki Ursus, po kradzieży z magazynu narzędzi w Ursusie chwalił się,
że zarobił kilka tysięcy złotych na wiertłach, a właśnie same tylko wiertła zostały
z magazynu skradzione. Pacz.[uski] znany jest z raportu o „likwidacji” na zlecenie władz
niem.[ieckich] f[abry]k Fiata i PZL na Okęciu. W rezultacie tej „likwidacji” Paczuski jest
współwłaścicielem warsztatu mechanicznego przy ul. Kolejowej 53.
(I-603, I-6 24 XI 42).

Paczyński Franciszek
[Zamieszkały:] Kalwaria, ul. Bernardyńska 2.
Stolarz, czł.[onek] Kom.[itetu] PPR podokręg Podhale.

Pajas Kazimierz
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Piekiełko, właściciel zakładu rowerowego, komisarz główny rejonu,
wybitny komunista. Aresztowany w czerwcu 1943 r., wykradziony na lewe dokumenty
za 75 000 złotych.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999
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KM
4011 ls. 37/H.7
Pająk Henryk
[Zamieszkały] [ul.] Dobosza 8 m. 10.
Pracownik Tramwajów Miejskich, nr służb.[owy] 5334, podejrzany o komunizm.

Pakuła
[Zamieszkały:] Sochaczew.
Magister filozofii, nauczyciel.
Obecnie jakoby w partii nieczynny.
Utrzymuje ścisły kontakt z PPR.
Monopol Nachrichtendienst

„Palec”
Zob. Baranowski Aleksander.

Palimaka Jan
[Zamieszkały:] Czaple Małe. Miechów.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Paller dr Żyd
[Zamieszkały:] Lwów.
29 V [19]40 r., źr.[ódło:] „Wysocki”. Znany komunista przed wojną. Obecnie przebywa
we Lwowie. Łączyły go stosunki przyjazne z dr. Puchalskim, który często odwiedza teraz
żonę Pallera, zam.[ieszkałą] [ul.] Mokotowska 8.

Paluch Stanisław
Właściciel sklepu w Borku Nowym.
Wybitny działacz „Wici” z terenu Rzeszów, który przeszedł do PPR.
N3
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Pałka Antoni
Ur[odzony] 5 III [18]77 [r.] – Balków.
Prok[uratura] Łódź 3 V Rs 870/42
„deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

L.IX
Km
Pankowski Tadeusz
Ur.[odzony] (lat 21)
Syn Aleksandra i Józefy.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkały:] g.[mina] Iłów, pow.[iat] Sochaczew.
Od jesieni 1931 r. do końca lipca 1932 r. w Łowiczu i powiecie, należąc do KPP – wraz z:
Jaską Stanisł.[awem], Gajdą Leonem, Kurczakiem Kazimierz.[em], Wasilewskim
Eug.[eniuszem], Parlickim Romanem, Milczarkiem Francisz[kiem], Dudkiem Leonem,
Erlichem Dawidem, Pińczowskim Sz[a]ją, Nysenholcem Joskiem organizował zebrania
komunistyczne, werbował nowych członków, rozpowszechniał odezwy i plakaty
komunistyczne.
Wyrokiem S.[ądu] O.[kręgowego] W-wa z 16 X [19]35 [r.] nr III.l.K. 54/35 został skazany
z art. 97 par. 1 w związku z art. 93 par. 2 KK na 1 rok więzienia.
ON

Papierska Margareta
Ur[odzona] 10 VI [19]09 [r.] – Warszyce.
Prokur[atura] przy Sądzie Okr[ęgowym] Łódź 9 Sond K Ls 165/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Parafianowicz
[Zamieszkały] ul. Kobielska 58.
Pracownik rzeźni miejskiej, wg słów informatora jest delegatem Kominternu, kolportuje
prasę.
(Knajpa 5 IX [19]42 [r.]).
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Parka Jan
[Zamieszkały:] Kunów – miasto. Komunista.
Pracownia

L.IX
Km
Parlicki Roman
Ur.[odzony] (lat 22).
Syn Jana i Anny
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód – uczeń
Stan c.[ywilny]
[Zamieszkały:] Płock.
Od jesieni 1931 r. do końca lipca 1932 r. w Łowiczu i powiecie, jako członek KPP – wraz z:
Jaską Stanisł.[awem], Gajdą Leonem, Kurczakiem Kazimierz.[em], Pankowskim
Tade[uszem], Wasilewskim Eug.[eniuszem], Milczarkiem Francisz[kiem], Dudkiem
Leonem, Erlichem Dawidem, Pińczowskim Szają, Nysenholcem Joskiem organizował
zebrania komunistyczne, werbował nowych członków, rozpowszechniał odezwy i plakaty
komunistyczne. Wyrokiem S.[ądu] O.[kręgowego] W-wa z 16 X [19]35 [r.] nr III.1.K. 54/35
został skazany z art. 97 par. 1 w związku z art. 93 par. 2 KK na 1 rok więzienia.
ON

F[abry]ka Maszyn „Wawerma” w Pruszkowie, daw.[niej] Stow.[arzyszenie] Mech.[aników]
Pol.[skich] z Ameryki. Wytwórnia Obrabiarek:
Parol Wiktor
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] Żyrardów, [ul.] Ciasna 2 m. 1.
Utworzył on listę antykomunistów z fabryki „Wawerma”. Przez długotrwałą obserwację
ustalono, że jest on członkiem organizacji komunistycznych, działających na terenie
ww fabryki. Członkowie urządzają zebrania, agitują za komuną, kolportują prasę
komunistyczną. Ostatnio podsłuchano narady ich nad opanowaniem fabryki w razie
nadejścia bolszewików. Zebrania ich odbywały się kilka razy na „Wilczych Dołach”
pod Pruszkowem. Rozdzielali oni role i zadania na wypadek przyjścia bolszewików.
13 VII [19]43 [r.]
l-6071
l-6
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Parszewski Czesław
[Zamieszkały:] Legionowo, [ul.] Mickiewicza 6, pow.[iat] warsz.[awski].
24 I [19]41 r., źr.[ódło:] „Ryż” – syn Jana i Bronisławy z Jadkowskich, ur.[odzony] 22 VII
1913 r. w Henrykowie, pow.[iat] warszaw[ski], [wyznanie] rzym.[sko]-kat.[olickie],
kawaler, nar.[odowość] pol.[ska], polerownik – rzekomo komunista.

Passini Józef
Lat ok. 55.
Były prezes Związku Kelnerów w W-wie.
Rzekomo obywatel szwajcarski, poszukiwany przez G[estap]o.
Powrócił wraz z Pędzonkiem ze Lwowa.
Monopol Nachristendienst

Paszyn Jan
Wybitny działacz dawnej KPP i funkcjonariusz centrali Kominternu wydelegowany
do Polski po rozwiązaniu Kominternu.
Podobno jest obecnie w W-wie i razem z Witoldem Tomorowiczem objął faktycznie
kierownictwo polityczne PPR.
18 IX [19]43 [r.]
Rama

Km
408 ls. 37/l-6
Paśnicki
[Ul.] Inflancka, pierwszy Oddział Magistratu.
Brukarz, komunista.
L.IX
KM
Paśnicki
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie – brukarz, oddz.[iał] miejski, [ul.] Inflancka.
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Stan cyw.[ilny]
Adres
ON

Patkowska Eugenia
[Zamieszkała] Żoliborz, [ul.] Gomółki 6.
Biuralistka.
30 IX [19]41 [r.], rozp.[oznanie:] „Grom”. Ur.[odzona] 26 II 1894 [r.], pracuje z komunistą
Djakonowem Aleksandrem.

Grupa Konar
Paweliczak Mieczysław
[Zamieszkały:] Leszkowice.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Km
418 lp.37/R.V
„Paweł”
„Barykada Wolności”, gdzie zajmuje jedno z czołowych stanowisk. Jest czynny i ruchliwy.
Poświęca całkowicie swój czas organizacji. Posiada ponadto kontakt z Ostem i innymi
organizacjami, przeważnie lewicowymi. Pracuje również dla jakiego[ś] wywiadu i jak sam
twierdzi, dla Delegata. Na rachunki swojej organizacji i własny zajmuje się puszczaniem
przepustek do Getta, metryk dowodów osobistych itp., w które przeważnie zaopatruje
Żydów. Stosunek jego do komunizmu wybitnie wrogi. Jego lewicowość określić można,
że jest prawy w lewicy socjalistycznej, do której należy „Barykada Wolności”.
W komunizmie rosyjskim widzi tylko „stalinizm”, który jego zdaniem nie jest czystym
komunizmem. Twierdzi, że na współpracę z grupą „Młot i Sierp” nie poszedłby, gdyż grupa
ta wyznaje Stalina. Rysopis: wzrost wyżej średni, lat ok. 24, blondyn łysawy, nos ostry
z garbem, twarz inteligentnego semity, chodzi w okularach rogowych.
4114 pź. 37/R.V komunikuje, że „Paweł” był współpracownikiem aresztowanego Dubois
(vk [vide kartoteka]), przy którym razem z „Piotrem” vel Walterem (vk [vide kartoteka])
tworzyli sztab organizacyjny.
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Paweł
Zamieszkuje stale we wsi Klimontów (sandomierskie).
Zameldowany W-wa, ul. Dzika 31 jako sublokator Banieckich.
Od listopada [19]42 r. nie był w W-wie.
Szef PPR Powązki.
Rysopis: wysoki, dobrze zbudowany, lat ok. 24. Brunet, włosy lekko sfalowane, oczy
czarne, twarz pociągła. Typ przystojnego semity. Chory na gruźlicę.
(Romek)

„Pawełek”
Przywódca grupy komunistycznej działającej w lasach w kierunku Grójca ok. 25 km
od W-wy.
I-7121
I-6
43/9 ew

Pawl (Sawl) Wiktor
Ur.[odzony] około 1895 [r.].
[Zamieszkały] ul. Ciasna 2.
Ślusarz, zakład w Pruszkowie. W latach 1920–[19]39 czynny ochotnik wojsk polskich. Staje
się sympatykiem komunizmu, w roku 1941 oświadcza, że jest komunistą. W komunizmie
widzi odskocznię do zrobienia kariery osobistej.
28 XI [19]43 [r.]
Czyn 669

Pawlak Aleksander
Legionowo – Cegielnia, pow.[iat] warsz.[awski].
24 I [19]41 r., źr.[ódło:] „Ryż” – syn Adama i Stefanii z Dziwanowskich, ur.[odzony]
22 XII 1907 [r.] w Sońsku pow.[iat] Ciechanów, [wyznanie] rzym.[sko]-kat.[olickie],
żonaty, krawiec, nar.[odowości] polskiej. Rzekomo komunista.

Pawlak Marian
Ur.[odzony]
409

[Zamieszkały] [ul.] Krakusa 3.
Dowódca 10-ki. Ukrywa się.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Pawlak Stanisław
[Zamieszkały] [ul.] Marii Kazimiery 28 m. 5.
Ur.[odzony] 10 XI 1891 [r.] w pow.[iecie] łomżyńskim, s.[yn] Jana i Ewy, [wyznanie]
rzym.[sko]-kat.[olickie], Polak, żonaty, utrzymuje rodziców i żonę, zna biegle język
rosyjski. Od 14 VII [19]42 [r.] pracuje w Bristolu w W-wie jako kucharz. Poprzednio
pracował w Stowarzyszeniu Żydowskich Medyków w W-wie, [ul.] Królewska 27. Posiada
2 synów, którzy ukończyli szkołę średnią, później także wyższe uczelnie w Polsce. Na kilka
lat przed 1939 [r.] wyjechali do Rosji Sow.[ieckiej]. Jeden z nich inżynier, drugi zdaje się
komisarz ziemski. Obaj do Polski nie wrócili. Paw.[lak] przed 1939 [r.] wyjeżdżał także
do Rosji (zdaje się początek 1939 [r.]). Wrócił do Polski w czasie wojny bolszewicko-niem.[ieckiej]. Przed 1939 [r.] był prezesem lub vice-prezesam Z[wiązku] Z[wiązków]
Z[awodowych]. Jakoby zamożny, ma mieć dwa domy w W-wie. Do Bristolu dostał się
z polecenia dyr.[ektora] handlowego Napierały oraz Dana Maksymiliana, dyr.[ektora] sali
Bristolu. Na terenie pracy Pawlak zachowuje się spokojnie, nie rzuca się w oczy. Dlaczego
zaczął pracować, nie wiadomo. Podejrzany, że pracuje dla K. (I-71, I-6). Przed wojną
należał do zarządu Zw.[iązku] Kelnerów i Kucharzy R.P. razem z Pasynim i Pędzonkiem.
Z nimi też znalazł się we Lwowie u bolszewików w r.[oku] 1939. Powrócił ze Lwowa
po zajęciu go przez Niemców w r.[oku] 1941. Przypuszcza się, że otrzymał misję
bolszew.[icką] na terenie W-wy. Pasynim i Pędzonek pojechali do Bolszewii.

Km
4130 lp.37
Pawlicki Wacław
[Zamieszkały] [ul.] Targowa 14 m. 30.
Komunista.
418 srp. 37/L.IX komunikuje, że P. [to] syn Jana i Franciszki z d.[omu] Ejneberg,
ur.[odzony] [w] 1896 [r.], żona Antonina z d.[omu] Pawlikowska, córka Antoniego i Zofii
z domu Maciejczyk, I-voto Langer. Mieszkał na ul. Wolność.
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L.IX
KM
Pawlicki Wacław
Ur.[odzony] [w] 1896 [r.].
Syn Jana i Franciszki z d.[omu] Ejneberg.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód – tapicer.
Żonaty – żona Antonina z d.[omu] Pawlikowska, córka Antoniego i Zofii z domu
Maciejczyk, I-mo voto Langer.
Adres W-wa, [ul.] Targowa 14 m. 30 (VIII [19]41 r.).
Zam.[ieszkały] na ul. Wolność. Pracuje prawdopodobn[ie] u Lilpopa. 412803 „EK”
999
Pawlicki Stanisław, ur.[odzony] [w] 1889 [r.], syn Jana i Franciszki, tapicer, [zamieszkały]
[ul.] Środkowa 15. m. 13.
ON

Pawłowska Danuta Janina
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Rybna 24 m. 6.
Im[iona] rodziców: Wincenty i Helena. Zamieszkała „przy ojcu. Ur.[odzona] 1 X
[19]24 [r.], [wyznania] rzym[sko]- kat[olickiego], Polka, zameldowana z [ul.] Grochowskiej
328 m. 4 dn[ia] 3 IX [19]40 [r.]. Dn[ia] 20 XII [19]41 [r.] wymeldowana na ul. Bliską 21
m. 37, stamtąd zameldowana na [ul.] Rybną 24/6 dn[ia] 6 II [19]42 [r.]. W tymże
mieszkaniu są zameldowani: Pawłowska Helena z domu Melba, im[iona] rodz[iców]:
Zdzisław i Helena, ur[odzona] 28 II 1898 [r.], [wyznania] rzym[sko]- kat[olickiego], Polka,
zameldowana z [ul.] Grochowskiej 328/4 dn[ia] 5 II [19]41 [r.] (jest matką Danuty).
Pawłowski Zygfryd Aleksander (brat Danuty), ur[odzony] 7 X [19]28 [r.], zameldowany
z [ul.] Grochowskiej w tym samym czasie co matka. Pawłowska Alicja Apolonia, im[iona]
rodziców: Wincenty i Helena, modelarka, ur.[odzona] 9 II [19]16 [r.], [wyznania]
rzym[sko]- kat[olickiego], Polka, z Rembertowa wymeldowana na [ul.] Rybną [dnia] 26 I
[19]43 [r.], ale nie mieszka tu (adres rembertowski: [ul.] Leśna 5). Pawłowska Zofia Julia
(siostra Danuty), przy ojcu, ur[odzona] 14 I [19]32 [r.], [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], Polka. Pawłowska „C” (córka Danuty), im[iona] rodziców: ojciec NN
i Danuta Janina, przy matce, ur[odzona] 20 XI [19]41 [r.], wymeldowana dn[ia] 20 XII
[19]41 [r.] na ul. Bliską 21 m. 37, stamtąd wymeldowana na [ul.] Rybną [dnia]
6 II [19]42 [r.]. Pawłowska Danuta skończyła 7 oddziałów szkoły powszechnej, była
w I kl[asie] jakiegoś gimnazjum, od 2–3 lat pracuje w P[olskich] Z[akładach] O[ptycznych]
na [ul.] Grochowskiej jako kucharka.
411

W końcu lutego wyszła za mąż. Mąż jej: Sikorski Zdzisław Marian (im[iona] rodziców:
Mieczysław i Maria, robotnik, ur[odzony] 10 V [19]20 r., [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], Polak, zameldowany z [ul.] Grochowskiej 328/4 na [ul.] Bliską, potem
na [ul.] Rybną w tym samym czasie, co Danuta. Obecnie wymeldowany nie wiadomo
dokąd. Danuta mieszka z mężem w Rembertowie, być może na [ul.] Leśnej 5. Dojeżdża
codziennie do pracy. Mają 2 pokoje z kuchnią – warunki materialne dobre. Jest mało
energiczna. Mąż jej pracował w kanalizacji na Grochowie przed wojną, a na początku wojny
w „Pocisku” na [ul.] Wiejskiej (młyn). Został usunięty za kradzież węgla. Od 1-go roku
wojny nie ma posady. Obecnie dość dobrze zarabia w Rembertowie, gdyż jakiś mechanik
daje mu robotę do domu (naprawa lornetek). Matka Danuty sprzedaje pestki we własnym
kiosku (prawdopodobnie k[oło] Dw[orca] Wschodniego), ojciec Danuty nie żyje –
Pawłowski Wincenty Jan, syn Emiliana i Marianny, pracownik miejski, ur[odzony] 22 X
[18]92 [r.], [wyznania] rzym[sko]-kat[olickiego], Polak, zmarł 3 III [19]42 [r.]. Brat Danuty,
Zygfryd Aleksander wyjechał na roboty do Niemiec, siostra Romualda Krystyna pracuje
przy kuchni w fabryce przy [ul.] Dzwonkowej 140, druga siostra Zofia Julia chodzi
do szkoły powszechnej nr 20 na ul. Weterynaryjnej.
Mieszkanie przy ul. Rybnej składa się z przedpokoju, pokoju i kuchni. Warunki materialne
niezłe. W dzień jest w mieszkaniu do godz. 15.00 tylko 10-letnia córka Heleny Pawłowskiej,
która zajmuje się gospodarstwem.
I-712
Wg informacji z kół „Pobudki”, Pawłowska Danuta została wciągnięta w robotę K. Obecnie
mimo chęci (jakoby) wyjścia z K, już jej nie puszczają.
Wiadomości sprawdzić się nie udało. Możliwe, że idzie o inną Danutę Pawłowską.
I-71

Pawłowska Danuta
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Redutowa 21.
Podstępnie wciągnięta do PPR, młoda dziewczyna. Nie zdała sobie sprawy z charakteru
organizacji. Chcieli ją wysłać do partyzantki. Rodzice jej na zasadzie zaświadczenia
lekarskiego starają się ją wyciągnąć z organizacji, jednak PPR nadal naciska na wypełnienie
obowiązków partyjnych.
Monopol Nachrichtendienst

Pawłowski
[Zamieszkały:] Pruszków, ul. Kościuszki 52. Posądzony o komunizm.
14 VIII [19]43 [r.]
I-6071
I-6
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Pawłowski Antoni
[Zamieszkały:] Strzyżów n[ad] B[ugiem].
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Działacz NKWD, był po stronie bolszewickiej,
wrócił w 1940 [r.] i obecnie pracuje w Strzyżowie. Bił po twarzy polskich jeńców.
Podejrzany o wojskowy wywiad sow.[iecki].

L.IX
KM
Pawłowski Ludwik
Ur[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie – nauczyciel.
Stan cyw.[ilny]
Adres
B.[yły] wiceprezes Zw.[iązku] Naucz.[ycielstwa] Polskiego. Przed wojną – inspektor
szkolny we Lwowie, skąd powrócił do W-wy [w] 1940 r. Znany z lewicowej działalności.
Pozostaje w kontakcie w Wycechem, również działaczem lewicowym ZNP – „z listy XII
40”.
ON

Km
4116 srp./41
Pawłowski Ludwik
B.[yły] wiceprezes ZNP przed wojną. Był inspektorem szkolnym w Łucku za czasów
bolszewickich, skąd przyjechał do W-wy wiosną 1940 r. P. znany jest z działalności
lewicowej, pozostaje w kontakcie z Wycechem (vk [vide kartoteka]).

Paziewski Kazimierz
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Brzeska 11.
Pracownik Tramw[ajów] Miejsk.[ich] St[acja] Praga.
Sympatyk komunizmu.
B[ardzo] niebezpieczny typ i denuncjator p. Anacko, ordynans gen. Żeligowskiego.
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Pechcinówna Helena lub Halina
[Zamieszkała:] W-wa, pracuje w Ośrodku Zdrowia na Woli. Jest główną łączniczką
komunistyczną w tamtej dzielnicy. Pełni jakąś ważną funkcję w wywiadzie sowieckim –
miała osobiste kontakty z Niechlojewem, a obecnie z jego następcą.
Pełni jakąś funkcję u syndykalistów w „Wolność i Lud” i tamtędy przecieka dużo roboty
komunistycznej do tej organizacji.
18 VIII [19]43 [r.]
Karol

Pechcinówna Helena „Hela”
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Ludwiki 3/43 w lokalu zajmowanym przez Barbarę Dietrich,
nieobecną w W-wie, ale zameldowaną i figurującą jako główna lokatorka. Są informacje
niesprawdzone, że Pechcinówna i Dietrich to jedno i to samo.
Pechcinówna jest kierowniczką ogródka jordanowskiego na Woli.
Odgrywa dużą rolę w organizacji „Wolność i Lud”. Odbywają się u niej zebrania.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

Pedzonek (Peczonek) Stanisław „Koślawy”
Były kierownik Zw[iązku] Zaw[odowego] Pracowników Gastronomicznych. Były kelner
Lardellego przy ul. Polnej.
Mieszkał przy ul. Panieńskiej.
W czasie okupacji bolszewickiej był we Lwowie bolszewickim komisarzem.
Obecnie prowadzi pracę organizacyjną PPR w Warszawie.
Monopol Nachrichtendienst

Pejas
[Zamieszkały:] W-wa, Piekiełko, dom własny.
Przewodniczący K[omitetu] D[zielnicowego] Bródno.
Knajpa
43/9 ew
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Lombard. L-dz.1626
Pejda Zdzisław
Ur[odzony] 11 IV 1912 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Kamedułów 33 m. 12.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W.Szomański”
w Warszawie, [ul.] Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999
F[abry]ka „Ursus”, oddz.[iał] narzędziowni.
Pelcer Wacław
Ur.[odzony] [w] 1914 [r.].
Zam.[ieszkały]
Frezer, nr marki fabr.[ycznej] 4161.
Posądzony o przynależność do PPR.
11 X [19]43 [r.]
l-603
l-6
Pelcer Wacław
Zam.[mieszkały:] W-wa, ul. Paryska 7/2 – poprz[ednio] [ul.] Paryska 24/3.
Ur[odzony] 28 IX [19]14 [r.] w W-wie. Z zawodu frezer. Ukończył 7 oddz.[iałów] szkoły
powsz.[echnej] i 3 kursy szkoły zawodowej miejskiej. Im[iona] rodziców: Edward i Halina.
Mieszka razem z rodzicami i z przyjaciółką Mrają Jarmoł, ur[odzoną] 25 XI [19]20 [r.].
Pracował poprzednio w „Avi”. Obecnie pracownik „Ursusa”.
Jeżeli nie jest zdecydowanym zwolennikiem PPR, to w każdym razie sympatykiem tej
organizacji.
l-603

Pemel Moszek
[Zamieszkały] [ul.] Nalewki 1/10, front, 3 p.[iętro].
13 VII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP. W mieszkaniu jego odbywają się
zebrania komunistów, jest magazynierem w składzie komunistycznej broni.

415

Km
4030 w.37/W.I
Perchel Ryszard
[Zamieszkały] [ul.] Prosta 34.
Podejrzany. Rysopis: wzrost średni, twarz owalna, oczy niebieskie, ciemny blondyn,
narodowość niemiecka. Pracuje jako dozorca nocny.
4030 w. 37/W.I komunikuje, że przed wojną i obecnie P. pracuje w partii komunistycznej
jako „prelegent” wraz z Opoczyńskim (vk [vide kartoteka]).
M+ON

Perkajnowna Helena, obywatelka Hela
Odgrywa dużą rolę w grupie młodzieżowej komunistycznej „Wolność i Lud”.
N-3

Km
4110 gr. 37/L.IX
Perla Cyrla
[Zamieszkała] [ul.] Niska 69.
Ur.[odzona] [w] 1912 r., c.[órka] Moszka i Sury, krawcowa. Komunistka. Została w dniu
27 VI 1936 r. zatrzymana na nielegalnym zebraniu członków K[omitetu] D[zielnicowego]
Śródmieście M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom] przy
ul. Solnej 8 m. 66.

Perzyk Zdzisław
Urzędnik techniczny kuźni w „Ursusie”.
Kolega biurowy Cimniewskiego.
Lat ok 35.
Jeden z przeciętnych inteligentów i sympatyków PPR.
I-603
I-6
43/9 ew
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Petarkiewicz Wit
[Zamieszkały] [ul.] Spiska 14 m. 11.
Sędzia.
30 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Syn Wita i Józefy, ur.[odzony] 16 IX
1902 [r.], [wyznanie] rz[ymsko]-kat.[olickie], nar.[odowość] pol.[ska], mieszka razem
z córką Ewą Marią, ur.[odzoną] 18 X 1937 [r.]. Jest członkiem KPP.
Patrz Kuzniecow Tatiana.

Peters Jerzy „Hel” „Ton”
W redakcji „Myśli Młodych”.
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Oleandrów 3.
Lat ok. 22.
Zdolny i nieprzeciętnie inteligentny, co wyrobiło w nim wielką pewność siebie
i zarozumiałość. Bardzo dynamiczny.
Twierdzi o sobie, że jest synem Żydówki i wyższego oficera armii niemieckiej.
Wedle jego słów, ma rozległe kontakty w PS i PPR.
Typ dość mętny.
994/B
(Wilczur)

Petkowski
Pracownik narzędziowni f[abry]ki „Ursus”.
Przypuszczalnie wchodzi w skład komitetu wydziałowego PPR.
17 VI [19]43 [r.]
I-603
I-6

Petkun Józef
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Pańska 111/36.
Ok. 60 lat.
Urzędnik.
Wdowiec.
Stary komunista.
Monopol Nachrichtendienst
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Km
Pękała Bronisław i Stanisław
[Zamieszkali:] wieś Zakowola, p.[owiat] Kąkolewnica.
Według anonimu – komuniści.

Piasecki Konstanty
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Białostocka.
Członek komórki 21.21.22 na terenie warsztatów kolejowych na Pradze.
KB rb 102
43/9 ew

Piasecki Konstanty
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Białostocka.
Lakiernik.
Monopol Nachrichtendienst

Piasna (ur. Salla) Rozalia
Ur[odzona] 7 VII [19]18 [r.], Ruda Pab.[ianicka].
Państw[owa] policja kryminalna
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Piatek
Urzędnik Monopolu Tytoniowego.
Komunista z grupy Boreckiego.
„Kureń”
43/9 ew

Piatin Wasyl
[Zamieszkały] [ul.] Stokrzysta 27/11.
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Artysta śpiewak.
29 V [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Michała i Olgi, ur.[odzony] 26 VIII
[1]883 [r.], narod.[owość] nieust.[alona], z pochodzenia Rosjanin, jest członkiem KPP.

Piechniak Stanisława
[Zamieszkała:] Malichy.
Mieszka u Eustachego Jagiełły.
Komunistka.
I-6

Obwód Skowronek.
Piechucki Stanisław
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] Skowronek.
Instruktor jaczejek, agitator. Poszukiwany przez żandarmerię, ostatnio zbiegł.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Piechucki Stanisław
[Zamieszkały:] Sochaczew.
Delegat powiatowy komórki 21.21.22 na teren sochaczewskiego.
KB rb 102
43/9 ew

Piekucki
[Zamieszkały:] Sochaczew.
Brat rzeźnika, wchodzi w skład kierownictwa PPR w Sochaczewie, przed wojną czł.[onek]
KPP.
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Piechucki Stanisław (Piekucki?)
[Zamieszkały:] Sochaczew.
Sekretarz K[omitetu] D[zielnicowego].
Monopol Nachrichtendienst

Piekacz Władysław
[Zamieszkały] al. Wysockiego przy barakach na Annopolu. Członek komórki 21.21.22
na terenie warsztatów kolejowych Praga.
KB rb 102
43/9 ew

Piekacz Władysław
[Zamieszkały] Annopol, al. Wysockiego.
Malarz, sodowiarnia.
Monopol Nachrichtendienst

Piekarski Zygmunt
[Zamieszkały:] Radość, ul. Wiejska 10, własna willa.
Inżynier mierniczy przysięgły, lat ok. 50, wysoki, łysy, o nieprzyjemnym wyrazie twarzy,
żonaty z Rosjanką, bezdzietny. Obecnie jest nauczycielem w gimn[azjum] Władysława IV
w W-wie, gdzie dostał się przez protekcję. Przed wojną miał proces sądowy o świadome,
fałszywe oszacowanie majątku państwowego na sumę 30 000 podczas, gdy jego prawdziwa
wartość wynosiła 300 000. Za to przestępstwo został skazany na półtora roku więzienia,
czego nie odsiedział z powodu złożenia apelacji i wybuchu działań wojennych. Będąc
czasowo zameldowany w W-wie u swego znajomego współwłaściciela domu (adres
i nazwisko będzie ustalone), otrzymał instrukcje PPR w kopercie, na której było jego
nazwisko i numer domu bez podania numeru mieszkania. Ponieważ dozorca domu nie znał
go, otworzył kopertę i sprawa znalazła się w G[estap]o, które przeprowadziło rewizję
w całym domu za wyjątkiem mieszkania, w którym przebywał Piekarski, wskutek czego nie
znaleziono go. Z lokatorami swymi postępuje w sposób podły, znany w całej okolicy tak,
że pomimo braku mieszkań, nikt u niego nie wynajmuje. Fakty: przed wojną zmuszał
lokatorów do opuszczenia mieszkania przez strzelanie im nad głową z k[ara]b[inu]
małokalibrowego, rzekomo do ptaków, jednak w sposób taki, że pociski przelatywały koło
głowy. W czasie wojny jednego lokatora Prus-Przechadzkiego Władysława chciał usunąć
przez nadsyłanie mu listów rzekomo od adwokata z żądaniem usunięcia się i ostrzeżeniem
420

z życzliwości, że wobec posiadania za sobą więzienia i ukrywania się, co zostało jakoby już
wszystkim wiadome, lepiej byłoby, aby zmienił mieszkanie. Następnie nasłał
na Przechadzkiego G[estap]o, które przeprowadziło u niego rewizję na skutek listu żony
Piekarskiego, Lidii, która na wysłanej G[estap]o kartce podpisała się jako „Deutsch
Schwester Ost Legionen”, co mija się z prawdą ponieważ nigdy w żadnym legionie nie była,
przebywając stale w Radości. Ponieważ skarga wyników nie dała, bo na rewizji absolutnie
nic nie znaleziono, naraził się Piekarski na kłopot z wycofaniem skargi i G[estap]o, co udało
mu się za grube pieniądze, ponieważ niewiele brakowało, aby żona jego jako Deutsch
Schwester nie znalazła się naprawdę na froncie wschodnim. Dodać należy, że Piekarski
ukończył studia w Moskwie i tam też ożenił się. Obecnie utrzymują oboje stosunki
z Rosjanami.
I-45
I-6
43/9 ew

Piekut Marian
Od 8 VII [19]40 [r.] [zamieszkały] [ul.] Kawęczyńska 8 m. 81.
Ur.[odzony] [w] 1910 [r.], s.[yn] Józefa i Franciszki z d.[omu] Kania, elektromonter,
żonaty, ma córkę, ur.[odzoną] [w] 1938 [r.], dotąd niechrzczoną. Znany komunista.

Pieta Feliks
Ur.[odzony] 16 XI 1902 [r.]. Syn Pawła i Heleny z d.[omu] Bundel.
Zam.[ieszkały:] W-wa, Annopol. Wyznanie rzym[sko]-kat.[olickie]. Żona Marianna Irena z
d.[omu]. Kowalska. Członek grupy Jachury.
1 IX [19]33 [r.]
l-6

Pietaszewski Eugeniusz
[Zamieszkały:] Ursus, ul. Narutowicza 26.
Ślusarz z f[abry]ki „Ursus”.
Lat ok. 39.
Zwolennik PPR.
I-603
I-6
43/9 ew
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Pietras Józef
[Zamieszkały:] Częstochowa, ul. Olszowa 29.
Łącznik partyjny PPR.
Monopol Nachrichtendienst

Pietras Stefan
[Zamieszkały:] Chotomów.
Szewc.
1 IV [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Orłowo”. Prowadzi silną propagandę bolszewicką.

Pietras Zenon
[Zamieszkały:] Chotomów.
Robotnik.
1 IV [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Orłowo”. Prowadzi silną propagandę bolszewicką.

„Pietrek”
Członek KC PPR W-wa. Miał się zająć z ramienia KC zorganizowaniem szoferów.
Obecnie ukrywa się i pewno wejdzie do partyzantki.
N3

Pietruch Józef
Pólko (Struga).
Zebrania komunistyczne 1942 [r.].
Monopol Nachrichtendienst

Pietruszewska Maria
Patrz Pietruszewski Edmund.
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Pietruszewski Edmund
[Zamieszkały] [ul.] Zgoda 4/20.
Buchalter.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Tomasza i Józefy, [wyznania]
rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polak, do W-wy przybył 15 V z[eszłego] r[oku] z Białegostoku.
Początkowo mieszkał [ul.] Nowogrodzka 36. Mieszka z żoną Marią, c.[órką] Andrzeja
i Franciszki, [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], ur.[odzoną] 2 VII 1905 [r.] i synem,
ur.[odzonym] 14 XII z[eszłego] r[oku], nieochrzczonym.
Silnie zaangażowany w KPP, żyje z funduszy partyjnych, z pieniędzmi się nie liczy,
ma kochankę komunistkę o nieustalonym nazwisku. Obawiając się aresztowania, w domu
nie nocuje, bywa tylko w dzień.

Obwód Skowronek
Pietrzak
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Andrzejów, gm.[ina] Chodaków.
Prowodyr. Punkt rozdzielczy prasy kom.[unistycznej].
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Km
4116 pź. 37/W.I
Pietrzak
Zam.[ieszkały:] Grójec.
Kierownik miejscowej organizacji komunistycznej „Młot i Sierp”.
4116 pź. 37/W.I komunikuje, że w dniu 19 X [19]41 r. wyjechał do niego Marzysz
(vk [vide kartoteka]) celem przyłączenia grupy „Sierp i Młot” do Stow.[arzyszenia]
Przyjaciół ZSSR. Koszta przejazdu Marzysza pokrywa grupa grójecka.

Pietrzak Karol
Zam.[ieszkały:] g.[mina] Boguty, wieś Moszowo.
Dawny komunista. Współpracował z bolszewikami.
Lat 37.
Lato [19]43 [r.].
Pracownia 626
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Pietrzak Stanisław
Chemik w fabryce chemicznej [przy] [ul.] Krasińskiego 1.
3 IV [19]42[r.], źr.[ódło:] „Go-A”. Komunista, pomaga czynnie emisariuszowi Otto.
Patrz Otto.

Pietrzakowa Zofia
B.[yła] instruktorka rolnictwa w Pińsku.
[Zamieszkała] [ul.] Ładysława 8 (kol.[onia] Staszica).
14 V 1940 [r.].
Źródło: „Z” Czajka.
Mieszka u volksdeutschów. Podobno pracowała w II. Podejrzana o wywiad bolszewicki.

Piękosiowa
[Zamieszkała:] Wieliczka, ul. Rożnowa.
Lekarka. Kierowniczka akcji komunistycznej w okolicach Wieliczki.
Atl
43/9 ew

Km
4112 gr. 37/L.IX
Pilarska Zofia
[Zamieszkała] [ul.] Madalińskiego 27.
[Zamieszkała] [ul.] Czerniakowska 99.
Ur.[odzona] (lat ok. 38), córka Władysława i Józefy, łączniczka między sekretariatem KC
a Techniką KC KPP. Funkcjonariuszka C[entralnego] W[ydziału] Z[awodowego] KPP.
Dostarczała rękopisy do przepisywania na maszynie Liwie Icchok (vk [vide kartoteka]).

Pilarski Franciszek
Krępy, wzrost średni, czerwony na twarzy. Właściciel składu węgla. Prowadzi skład
techniki dzielnicowej Kom.[itetu] PPR Wola, członek komitetu samopomocy partyjnej
na Woli.
424

Pilarski Jan – Jansohn vel Jansehn Tomasz
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Emilii Plater 25.
Zamieszkały przed wojną przy ul. Padewskiej. Lat trzydzieści parę.
Przybył jakoby z Niemiec, skąd uciekł przed prześladowaniami hitlerowskimi. Włada biegle
niemieckim, polskim dotąd słabo. W kółku bliskich znajomych zwierzył się, że jest
działaczem solidarystycznym. Pracował w Polsce w kołach lewicowych prawdopodobnie
w Związku Związków Zawodowych ( Tow[arzystwo] Oświaty im. Żeromskiego). Ożenił się
z Haliną Grodzicką, studentką historii, dobrą Polką przekonań nieco lewych. Wierzy ona
w niego bezwzględnie, wprowadza go w koła polskie, może służyć za dobry parawan. Przed
wojną odbył tajemniczą podróż za granicę. Był jakoby we Francji i w Hiszpanii, gdzie
wówczas toczyły się walki. We wrześniu [19]39 [r.] był w Katowicach, gdzie wygłaszał
przez radio antyniemieckie przemówienia. Po wkroczeniu Niemców uciekł z żoną na Litwę,
skąd wrócił w lecie [19]42 r. jako Tomasz Jansohn vel Jansehn, mocno zniechęcony
do bolszewików. Obecnie mieszka przy ul. E. Plater 25 i pracuje w przedsiębiorstwie
niemieckim. Przed wojną był z żoną w b[ardzo] trudnych warunkach materialnych, mimo
to kupili radio i mieli telefon. P. nie przyjmował pracy poza domem, bo jego żona
powiedziała, [że] musi „pilnować radia i telefonu”.
Żona jego poznała go na terenie społecznym.
brak źródła do rozpracowania 99

Pilawa Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Łochowska 38b m. 20.
Pracownik Tramw[ajów] Miejsk[ich], St[acja] Praga. Sympatyk komunizmu.

Pilcer
Pracownik Narzędziowni f[abry]ki „Ursus”.
Przypuszczalnie wchodzi w skład komitetów wydziałowych PPR.
17 VI [19]43 [r.]
I-603
I-6
Piminow
[Zamieszkały:] Brześć.
Pomocnik Nowikowa.
Lato [19]43 [r.]
Żuk
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Pingerhut Perła
[Zamieszkała] [ul.] Dzielna 16.
Zamieszkuje u Pińczewskiego, rzek.[omo] jest szpiegiem na rzecz Sowietów.

L.IX
Km
Pińczowski Szaja
Ur.[odzony] (lat 27).
Syn Jankla i Rywki Rajzy.
Wyzn.[anie]
Narod.[owość] żyd.[owska]
Zawód
Stan c.[ywilny]
Adres Łowicz
Od jesieni 1931 [r.] do końca lipca 1932 r. w Łowiczu i powiecie, jako członek KPP – wraz
z: Jaską Stanisł.[awem], Gajdą Leonem, Kurczakiem Kazim.[ierzem], Wasilewskim
Eug.[eniuszem], Pankowskim Tadeusz.[em], Parlickim Romanem, Milczarkiem
Francisz.[kiem], Dudkiem Leonem, Erlichem Dawidem, Nysenholcem Joskiem
organizował zebrania komunistyczne, werbował nowych członków, rozpowszechniał
odezwy i plakaty komunistyczne.
Wyrokiem S.[ądu] O.[kręgowego] W-wa z 16 X [19]35 [r.] N.III.1.K.54/35 został skazany
z art. 97 par. 1. w zw. z art. 93 par. 2 KK – na 2 lata więzienia
ON

Piontek Władysław
[Zamieszkały] [ul.] Słowackiego 16 m. 21.
Rzekomo komunista.
23 IX [19]40 r., rozpr.[acowanie:] „Jacek”. Był od bardzo dawna sekretarzem okręgowym
Związku Metalowców i znany był na terenie W-wy jako członek PPS–CKW,
w Monopolu Tytoń. Nigdy nie pracował, ani obecnie nie pracuje. Nie był nigdy i nie jest
komunistą, jednak na skutek poleceń swej partii, utrzymywał zawsze kontakt i utrzymuje
obecnie z komuną. Piontek utrzymuje stały kontakt z b.[yłym] sekretarzem głównym
Zw.[iązku] Metal.[owców] – Topanikiem, który obecnie jest właścicielem Baru
Amerykańskiego przy ul. Senatorskiej. Dawni towarzysze partii Piontka twierdzą, że jest on
szczerym socjalistą, w każdym razie człowiekiem niezdolnym do sypania innych Polaków,
bez względu na ich zabarwienie polityczne. Piontek kandydował w swoim czasie do Sejmu
426

z terenu Pragi. Można go spotkać prawie codziennie w „Barze Amerykańskim”. Jest on
odznaczony Krzyżem Niepodległ.[ości].

„Piorun”
Używa zawołania Zaremba.
Dowódca Komitetu Dzielnicowego Wola GL.
Członek trójki wojskowej.
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Krochmalna 73 m. 164.
W latach 1929/1930 ukończył kurs wojskowy partyjny w Moskwie.
KORWIN X 42

„Piorun”
[Zamieszkały] [ul.] Krochmalna 73 m. 164.
Dowódca Dz.[ielnicy] GL Wola, prowadził sekcje, położone w okolicy połudn.[iowego]
terenu Woli. Uciekł po aresztowaniach i uznany został za dezertera.

Pioterczyk Halina
Podobno pracowniczka Patronatu Więziennego przy ul Marszałkowskiej 74, razem
z Wacławą Szczepanik bierze udział w pracy młodzieżowej PPR na Woli.
Monopol Nachrichtendienst

Pioterczyk Hanna
Szpieg GL (zdekonspirowany) w akcji „Sikorszczyzny”, szpieg w wywiadzie polskim
wojskowym, obecnie ma być użyta jako łączniczka wśród góry komun.[unistycznej],
czł.[onkini] Komitetu Samopomocy Partyjnej na Woli.

„Piotr”
Członek PPR, działa na Targówku.
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.])
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„Piotr”
Zob. Mankiewicz.

„Piotr”
Zob. dr Więckowski.

Km
4111 pź. 37/R.V.
„Piotr”
Vide kartoteka Walter.

Piotrowicz
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Powązki, [ul.] Elbląska 5/16.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Piotrowski
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Marszałkowska 141, w podwórzu.
Szewc.
Działacz komunistyczny. Odbywają się u niego zebrania, na które przychodzą dwaj bardzo
aktywni komuniści znani za okupacji bolszewickiej na terenie Czyżew-Zuzda za Bugiem:
Jurczak starszy i młodszy (bracia). Mieszkają oni w W-wie, niezameldowani.
W-8

Piotrowski
Kierownik mostów. Brał udział w libacji u Ekierta 1 V [19]42 [r.], podobno zwierzchnik
Ekierta. (V 42-Wołk).
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Piotrowski
Pracownik narzędziowni f[abry]ki „Ursus”.
W pierwszych dniach sierpnia 4[…] został zatrzymany i zrewidowany w portierni.
Znaleziono przy nim frezy, które wynosił z fabryki. Piotrowski pracował na bliźniaczej
maszynie pod ręką Dabrowskiego. Dziwnym się wydaje, dlaczego go zatrzymano. Szedł
on w czasie i przy zmianie opłaconej i zaufanej załogi Werkschutzu. Podczas rewizji,
rewidującym przyglądał się komendant Werkschutzu Korch. Piotrowskiego odstawiono
na bok – Werkschutz, który go odprowadzał zapewniał kolegów, że nic mu się nie stanie.
Osadzono go w piwnicy. Nazajutrz uciekł wraz z Ukraińcem pilnującym go. Nie można
dokładnie stwierdzić czy porozumienie między pracownikami wykonywującymi „fuchy”,
a Ukraińcami z Werkschutzu ma charakter tylko finansowy czy też i ideologiczny przez
PPR. Wydaje się raczej, że ideologiczny.
Frezy, które ukradł Piotrowski wykonane były na zamówienie z miasta.
15 VII [19]43 [r.]
I-603
I-6

Piotrowski Franciszek
[Zamieszkały:] Józefów, pow[iat] Sochaczew.
Komendant obwodu.
6 VII [19]43 [r.]
Pracownia 626

Km
z listy
Piotrowski Wacław
Niski, brunet. Komunista.

Pironer Jefim vel Pioruner
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Złota 65 m. 12, IV p., front, dawniej Bielany, Al. Zjednoczenia
104. Ur[odzony] w Rosji 24 IX 1897 r. Imiona rodziców: Miron i Masza, imię żony
Walentyna, lat 38, trzech synów – Paweł lat 16, Marian lat 14, Aleksander lat 12
(uczniowie). Dawniej był funkcjonariuszem Pol[icji] Państw.[owej]. Dziś: emeryt Pol[icji]
Państw.[owej]. Żyje niby z emerytury, jednocześnie pracuje jako agent handlowy.
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Powodzi mu się dobrze, co widać ze sposobu prowadzenia domu, gustownie i nowocześnie
umeblowane trzypokojowe mieszkanie.
Rysopis: wzrost średni, tęgi, twarz okrągła, jakby tępa. Niesympatyczny, nieufny,
podejrzliwy. Nadaje sobie wygląd matołka, ale jednocześnie wyczuwa się, że musi być
bardzo przebiegły.
Żyd, agent G[estap]o.
I-6

Km
415 wrz./3 Ju-M.
Pisarek Władysław „Wacław”
[Zamieszkały] [ul.] Mokotowska.
Kurier komunistyczny, bywał w Sowietach, aresztowany w kwietniu przez G[estap]o.

Pisarek Władysław „Wacław”
[Zamieszkały] [ul.] Mokotowska 59/31.
Elektrotechnik.
19 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Stanisława i Marianny, [wyznania]
rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polak, ur.[odzony] 28 III [19]13 r. Wysoce zaangażowany
członek KPP, jest kurierem do Moskwy, gdzie był kilkakrotnie po 1939 r.

Piskor
Komunista aresztowany w październiku [19]42 r.
KB rb 102
43/9 ew

Piskor Józef
Od 1934 [r.] [zamieszkały] [ul.] Łomżyńska 44 m. 31.
Ur.[odzony] 16 IV 1902 [r.], s.[yn] Michała i Anny z d.[omu] Styś, motorowy
tramw.[ajowy] nieżonaty, dwoje dzieci. Informacje podają, że rzek.[omo] mieszka przy
ul. Radzymińskiej 18, gdzie odbywają się kontakty komun.[istyczne]. Jest czł.[onkiem]
komórki stalinowskiej.
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Km
4116 srp./41
Piskor Józef
[Zamieszkały] [ul.] Radzymińska 18.
[Zamieszkały] [ul.] Łomżyńska 44/31.
Motorniczy Tramwajów Miejskich, odbywają się u niego zebrania komunistów. Jest
członkiem grupy stalinowskiej.
4130 srp. 37/L.IX komunikuje, że P. ur.[odzony] 16 IV 1902 [r.], s.[yn] Michała i Anny
z d.[omu] Styś, wyzn.[ania] rzymsko-kat.[olickiego], narodowość polska, motorowy
tramwajowy.

L.IX
KM
Piskor Józef
Ur.[odzony] 16 IV 1902 [r.] w Warszawie.
Syn Michała i Anny z d.[omu] Styś.
Wyzn.[anie] rz.[ymsko]-kat.[olickie].
Narod.[owość] polska.
Zajęcie – motorowy tramwajowy.
Adres W-wa, [ul.] Radzymińska 18, [ul.] Łomżyńska 44/ 31.
Jest członkiem komórki „stalinowskiej”. W mieszkaniu jego odbywały się kontakty
komunistyczne. „z listy XII 40”
ON

Piszcz Edward
Dawny drużynowy z Bródna – wyznaczony do SS „Wolności i Ludu”.
4 V [19]43 [r.]
łuczywa

„Andrzej” Piwiński
Na terenie Włoch i w „Ursusie” (fabryce) zapisany był jako Jerzy Bieninski.
Okazało się, że ostatnio (V [19]43 [r.]), że żyje i wg wersji „Tolka” został ciężko ranny
w utarczce z żandarmerią pod Nieborowem i wzięty przez nich do więzienia. Przebywał
w szpitalu w Piotrkowie, skąd przysłał gryps.
I-6
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Piwiński Jerzy
[Zamieszkały] Włochy.
Czł.[onek] PPR, prowadził kartotekę narzędzi w magazynie fabryki Ursus. Po kradzieży
w magazynie, Piwiński, wobec aresztowania inż.[yniera] Nowakowskiego – kierownika
narzędziowni, inż.[yniera] Hennela – kierownika biura planowania i dwóch robotników
magazynu narzędzi, Piw. nie zgłosił się do pracy, rzekomo zachorował. Przerwa jego
w pracy trwa do tej pory. Utrzymuje żywy kontakt z Szafrańskim (zob.). Przebywają często
razem, zwłaszcza poza fabryką, razem wracają z pracy do domu na rowerach. Proletariusze
„Ursus” odnoszą się do Piw. z wielkim respektem, co dowodzi, że zajmuje wyższe
stanowisko w partii. (I-603, I-6 - 24.11.42).

Piwowarczyk Antoni
Wybitny komunista, działacz Samopomocy czy M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy]
R[ewolucjonistom], b.[yły] sekretarz St. Sempołowskiej, prawdopodobnie kieruje akcją
samopomocy w zasięgu centralnym.

Piwowarczyk Helena
Referentka IX ośrodka opieki społecznej ([ul.] Karowa 2a).
Podobno razem z doktorem Sokołowskim kieruje propagandą komunistyczną na terenie
Ubezpieczalni.
Monopol Nachrichtendienst

Piwowarczyk Helena
Zatrudniona w Ośrodku Zdrowia.
Czynna komunistka sprzed wojny.
Obecnie działa na terenie Wydziału Zdrowia i Szpitalnictwa.
Pracownia
43/9 ew

Piwowarczyk Helena
Siostra Antoniego, referentka IX Ośrodka Zdrowia przy ul. Dobrej, wybitna komunistka,
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niskiego wzrostu, nosi okulary, kieruje akcją komunistyczną na terenie Opieki Społecznej
w Warszawie.

Piwowarczyk Helena
Kierowniczka akcji PPR na terenie Ubezpieczalni Społecznej w W-wie, razem
z dr. Olgierdem Sokołowskim.
N3

Plachcinski Adam
[Zamieszkały:] Starachowice, Majówka 137/4.
Komunista.
Pracownia

Platner
B.[yły] kupiec, [zamieszkały:] Bobowa (obecnie m.[iejsce] zam.[ieszkania] nie [jest] znane),
jak Holender.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Pleskot Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Grochowska 48/10.
Ur.[odzony] […] – [wyznanie] rzym[sko]-kat.[olickie]. S.[yn] Kazimierza i Marianny.
Tramwajarz pracujący jako motorniczy.
Od przedwojennych czasów jest aktywnym komunistą – zajmuje wyższe stanowisko –
współpracuje z kom[unistą] Słonskim vel Kaminskim vel Berdychem, Żydem.
Jeśli ma jakiegoś niepewnego komunistę – oddaje go w ręce Słonskiego, a ten sypie
go do G[esta]po.
Mecenas
43/9 ew

433

Plinsk Anna
[Zamieszkała] [ul.] N.[owy] Świat 35/16.
30 IX [19]41 [r.], rozp.[oznanie:] „Grom”. C.[órka] Mikołaja i Anny, ur.[odzona] 25 XII
1917 r., [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polka. Czynnie zaangażowana w KPP.
Mieszkała u Janiny Rokickiej.

Plucinski Mikołaj
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Krechowiecka 16/18.
Lat 32.
Monopol Nachrichtendienst

Pluciński Michał
[Zamieszkały] [ul.] Krechowiecka 6/18.
Student.
19 IX [19]41 [r.], rozp.[oznanie:] „Grom”. S.[yn] Michała i Marii, ur.[odzony] 17 X
[1]911 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polak, szeregowiec posp.[olitego]
rusz.[enia]. Syn pułkownika WP na emeryturze Władysława. Zaawansowany członek KPP.
Karany więzieniem przed rokiem 1939, często wyjeżdżał do ZSRR, posiadał sklep
komisowy [przy] [ul.] Nowy Świat 70, gdzie była skrzynka kontaktowa.

Pluciński Michał
[Zamieszkały] [ul.] Krechowiecka 6/18.
Student Uniwers.[ytetu].
3 X [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. S.[yn] Władysława i Marii, ur.[odzony] 17 X 1919 [r.],
[wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polak, szeregowiec posp.[olitego] rusz.[enia],
posiadał sklep komisowy [przy] [ul.] Nowy Świat 70, często wyjeżdżał na teren ZSRR jako
emisariusz partii. Członek KPP. Wysoce zaawansowany, karany za komunę już przed
rokiem [19]39.
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Km
4030 w. 37/W.I
Pluciński Mikołaj
[Zamieszkały] [ul.] Krechowiecka 6 m. 18.
Aktywny komunista. U niego odbywają się zebrania komunistyczne. Pluciński prowadzi
sklep komisowy „Komis” przy ul. Nowy Świat 70. Rysopis: wzrost wysoki, ciemny
blondyn, twarz okrągła, oczy niebieskie, robi wrażenie dobrodusznego, lat ok. 32.
4111 wrz. 37/R.I Zawierucha komunikuje, że P. pod powyższym adresem nie zamieszkuje,
jak również nie figuruje w biurze adresowym.
M + ON

Pluta
[Zamieszkały:] Zemborzyce.
Kom.[unista] aresztowany i wysłany do Oświęcimia.
(V [19]42 [r.] - MJ).

Płoski
[Zamieszkały:] Kielce, ul. Staszica, naprzeciw kina niemieckiego.
Komunista – w kontakcie z dentystą Metelmanem.
Antek

Płotnicka Emma Helena
Ur.[odzona] 22 V 1891 [r.] w Czaplinie pow.[iatu] warszawskiego. Z domu Makowska.
Zam.[ieszkała] [ul.] Marszałkowska 81a m. 29.
Pracowała w ubezpieczalni społecznej, zaś od 1935 [r.] do 1939 [r.] w ZUS. Od 1 X
[19]41 [r.] pracuje (zdaje się) do chwili obecnej w R.[adzie] G.[łównej] O.[piekuńczej]
w Warszawie. Jest żoną inspektora policji polskiej w W-wie, z mężem nie żyje. Brat
Płotnickiej, Makowski, był aresztowany za komunizm, zdaje się w r.[oku] 1925 czy [19]26,
i uciekł w tym czasie do Rosji, gdzie zajmował dość poważne stanowisko w służbie
państwowej.
Płotnicka pracuje w PPR i jest podobno bardzo czynną członkinią.
22 II [19]43 [r.]
l.83b
l-6
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Płowski
[Zamieszkały] [ul.] Sterdyńska 10.
Łącznik PPR Centrali z Dzielnicą Targówek. (IV.42-Wołk)

Podgórska Wanda
[Zamieszkała] [ul.] Kielecka 38.
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Posiada biuro pośrednictwa mieszkań przy
ul. Marszałk.[owskiej] 69 m. 7. Członek KPP. W [19]39 [r.] i [19]40 [r.] jeździła
kilkakrotnie z ramienia komuny warsz.[awskiej] na teren ZSSR. W kołach komuny wysoce
ceniona dla swej pracy. W jej biurze jest punkt kontaktowy i pocztowy komuny. Prócz tego
Podgórska ma „skrzynki pocztowe”, będące na usługach komuny. Tymi skrzynkami
są: budka z wodą sodową, własność Jóźwiaka, znajduje się na rogu [ul.] Kieleckiej
i [ul.] Rakowieckiej i sklep win i wódek na [ul.] Marymonckiej 85, własność Janiny
Rokickiej.

Km
4030 w. 37/W.I
Podgórska Wanda
[Zamieszkała] [ul.] Kielecka 33 a.
Czynna komunistka przed wojną. Obecnie ze zdwojoną energią pracuje na rzecz
komunizmu. Wyjeżdżała na tereny okupowane. Przed wojną pracowała w poradni prawnej
„Osiedle”. Skończyła prawo. Rysopis: wzrost średni, szatynka, oczy ciemne, lat 26.
4120 ls. 37/W.I komunikuje, że Podgórska w 1937 [r.] starała się o obywatelstwo sowieckie.
Twierdzi, że kobieta może być szczęśliwa w Bolszewii.
M + ON

Podgórski
Brat Wandy Podgórskiej.
30 IX [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Pracuje w miejskich zakł.[adach]
higienicznych, czołowy działacz KPP. Ma wyższe wykształcenie, jest żonaty, rodzice jego
mają dom koło Wilanowa. Adres jego zna jego siostra Wanda.
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Km
4030 wrz. 37/W.I
Podgórski Wiktor
[Zamieszkały] [ul.] Powsińska 129.
Przed wojną mieszkał p.[od] adresem jak wyżej. Jest czynnym działaczem komunistycznym,
gdzie odgrywa większą rolę. Miał być aresztowany przez Niemców, lecz w porę zdążył
uciec. Aresztowali więc jego matkę, która dotąd siedzi. Podgórski przebywa w Warszawie.
Jest on studentem 2 roku weterynarii, lat 25.
M + ON

Km
Podkamer Helena
[Zamieszkała] [ul.] Handlowa 60 m. 3. Prawdopodobnie komunistka. Według anonimu
do G[estap]o ma broń zakopaną w ogródku (vk [vide kartoteka] Jeżewska).

L.IX
Podkamer Helena
Z domu
Ur.[odzona]
Córka
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie
Stan cyw.[ilny]
Adres W-wa, [ul.] Handlowa 60 m. 3.
Vk [vide kartoteka].
Wg anonimu – komunistka.
ON

KM

Podkowiński Józef
[Zamieszkały:] W-wa, Bródno.
Ślusarz. Członek komórki 21.21.22 na terenie warsztatów kolejowych na Pradze.
KM rb 102
Monopol Nachrichtendienst
43/9 ew
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Podstawa
[Zamieszkały:] Skawina.
Należy do grupy komun.[istycznej] drobnych kupców i rzemieślników.

Km
4110 pź. 37/L.IX
Pogonka Wincenty
Komunista, współpracownik Cukiera Borucha (vk [vide kartoteka]).

Pokora Józef
Ur[odzony] 26 II [19]12 [r.] – Chruścin (Wieluń).
Państw[owa] policja kryminalna
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]

Pokrzywnicki Roman
[Zamieszkały:] Pruszków, ul. Narodowa 6/4.
Tokarz z f[abry]ki „Ursus”.
Lat ok 40.
Zwolennik PPR.
I-603
I-6
43/9 ew

Polakiewicz Władysław
[Zamieszkały:] Sławęcin, pow.[iat] Hrubieszów.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP. Działacz bolsz.[ewicki]. Wzywał
do mordowania „psów polskich”.
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Polerska Zofia
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Krochmalna 56/6, zamieszkuje tam od 18 VII [19]37 [r.].
Ur[odzona] 14 XI [18]93 [r.] z ojca Jana i matki Heleny. Wyzn.[ania] rzym[sko]-kat[olickiego], narod.[owość] polska.
Jest żoną komisarza P[olicji] P[aństwowej], który w Komendzie Gł.[ównej] za czasów
gen. Zamorskiego prowadził dział gospodarczy. Polerski był Żydem i nazywał się
Fenikstein. Obecne jego nazwisko jest przybrane. W [19]39 r. wraz z gen. Zamorskim
wyjechał do Rumunii. Żadnych wieści dotąd o nim nie ma.
Polerska pracuje w R[adzie] G[łównej] O[piekuńczej] przy rozdawnictwie zup. Podejrzana
jest o działalność komunistyczną.
993/P
43/9 ew

L.IX
KM
Polerski
Ur[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan cyw.[ilny]
Adres W-wa, [ul.] Krochmalna 56.
Vk [vide kartoteka].
Komisarz P[olicji] P[aństwowej], ostatnio pracownik GPU we Lwowie. Z pochodzenia Żyd.
Jego żona jest konfidentką sow.[iecką].
ON

Km
4028 p. 37/l-6
Polerski Moryc vel Berch Marian
[Zamieszkały:] Lwów.
Nadkomisarz z W-wy, obecnie pracuje w GPU na terenie Lwowa.
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Połomski
Pracownik wydziału mechanicznego f[abry]ki „Ursus”.
Kolportuje prasę i wiadomości radiowe.
Przypuszczalnie wchodzi w skład komitetu wydziałowego PPR.
17 VI [19]43 [r.]
I-603
I-6
Połomski Jan
Majster oddz.[iału] szlifierek w fabr.[yce] Ursus, czynny komunista. Jest o tyle
niebezpieczny, że wykorzystując swoje stanowisko w fabryce rozbija ruch organizacyjny
na swoim oddziale, o ile oczywiście nie jest to ruch komunist.[yczny]. Robi to w ten sposób,
że wymienia nazwiska ludzi, którzy zwrócili się do niego w zaufaniu, nie wiedząc, że jest
komunistą i wyśmiewa ich, przez co naraża ludzi na dekonspirację. Opowiada
z rozrzewnieniem o wyczynach polskiej partyzantki. (I-603, I-6 - 24.11.42).

Połomski Jan
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Tarczyńska 7/25.
Majster szlifierski z fabr.[yki] „Ursus”.
Zdecydowany zwolennik idei PPR. Dekonspiruje się przez jawne wygłaszanie swoich
poglądów. Typ podstępny, lizusowski, małego wzrostu o wyglądzie amanta filmowego.
Ostatnio opowiadał on, że kilku Niemców z „Ursusa” dostało listy z pogróżkami od PPR
(Fritsche, Proch, Kraupa). Taki sam list otrzymał podobno i polski kierownik wydziału
mechanicznego inż.[ynier] Radzikowski, będący obecnie na urlopie zdrowotnym.
I-603
I-6
43/9 ew
Połoniecki
Monter z urzędu telegraficznego, ul. Nowogrodzka.
Pomocnik Edwarda Wieczorka w pracy komunist[ycznej] na terenie urzędu. Drugim
pomocnikiem jest Stanisław Rapczyński.

Obwód Skowronek
Podsedek Franciszek
Ur.[odzony]
440

Zam.[ieszkały:] kol.[onia] Wojenna, gm.[ina] Kozłów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Polubiec Henryk Józef
Ur.[odzony] 18 VII 1895 [r.], syn Jana i Anny.
Zam.[ieszkały] [ul.] Nowy Świat 22/52.
Kamasznik. Żonaty. Dwoje dzieci. Wyzn[anie]: obecnie prawosławny
Rysopis: jasny blondyn, prawie łysy, wzrost średni, twarz okrągła, oczy wyłupiaste, tuszy
średniej, ubrany w zniszczony garnitur granatowy, kapelusz zielonkawy. Włada biegle
językami: francuskim, niemieckim i rosyjskim. 1 IX [19]41 [r.] był aresztowany przez
G[esta]po i siedział na Pawiaku trzy miesiące, wyszedł stamtąd z rozbitym nosem
[i] brakiem paru zębów. Pijak i hulaka. Pracował w PPR do czasu ostatnich aresztowań,
obecnie dużo pije i nie przyznaje się do komuny, mimo że bywają u niego żołnierze
należący do komuny niemieckiej. Za polskich czasów należał do PPS, a później przeszedł
do komuny i był poważną figurą jako delegat do Kominternu. Po wybuchu wojny został
zaangażowany do PPR i tkwi w nim nadal: Funkcja: łącznik na Komintern, ale z powodu
nałogowego pijaństwa został z tej funkcji usunięty. Wraca często do domu po godz.[inach]
policyjnych pijany, robi awantury, sprowadza córki Koryntu, które potem wyrzuca na ulicę,
a na interwencję G[esta]po, krzyczy, że ci nie mają prawa się do niego wtrącać. Ma kontakt
z Bielikowem, agentem G[esta]po do spraw komuny. 5. Murek 18 X 43, 5. Hanka 21 X 43.
15 III [19]43 [r.]

Porczyńska Halina
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała]
Prawdziwe nazwisko nie [jest] znane.
Zaaresztowana 7 października.
1 XI [19]43 [r.]

Post (ur[odzona] [jako] Morawska) Leokadia
Ur.[odzona] 1 X [18]97 [r.] – Pabianice.
Prokur[atura] przy Sądzie Okr[ęgowym] Łódź 3 V Rs 598/42
„Deutsche Fahndungsbuch” z 24 III [19]43 [r.]
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Km
Anonim nr 108
Połosiecki (młody)
[Zamieszkały:] Adamów, pow.[iat] Radzyń.
Według anonimu pisanego do G[estap]o jest to komunista.

Popek
[Zamieszkały:] Zwierzyca.
Wybitny działacz „Wici” z terenu Rzeszowa, który przeszedł do PPR. (obw[ód] Kraków).
N3

Poręba
[Zamieszkały:] Zemborzyce.
Zwany „krzykacz”, zwolennik kom.[uny]. (V 42-MJ)

Porwa Adam
[Zamieszkały:] Strzyżów n[ad] Bugiem.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP. Milicjant bolsz.[ewicki] w [19]39 r.
Dobijał rannych żołnierzy polskich.
Km
Postbrief Wolf
[Zamieszkały] [ul.] Dzielna 3.
Syn Zelmana i Dory, ur.[odzony] [w] 1914 r., został zasądzony przed wojną przez Sądy
Polskie na 6 lat więzienia za komunizm.
M + ON

Postbrif Wolf
[Zamieszkały] [ul.] Dzielna 6
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Ur.[odzony] [w] 1914, s.[yn] Zelmana i Dory,
członek KPP. Przed wojną skazany na 6 lat więzienia.
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Potkański
Kolejarz warsztatów praskich, mieszkał na [ul.] Chmielnej, czł.[onek] C[entralnego]
W[ydziału] Kolej.[owego]. Co robi obecnie, nie wiadomo. Jest wielu Potkańskich, m.in.
Józef, ur.[odzony] [w] 1861 [r.], s.[yn] Aleksandra i Julii, emeryt PKP, zam.[ieszkały] [ul.]
Krasińskiego 18/79.
Just

Km
413 wrz./3 Ju-M.
Potkański
[Zamieszkały] [ul.] Chmielna (dawny adres).
Kolejarz, warsztaty Praga. Członek C[entralnego] W[ydziału] Kolej.[owego]. Komunista.

Potoczak Władysław
i jego córka.
[Zamieszkali:] Brzana k[oło] N[owego] Sącza. D.[awny] czł.[onek] „Wici”, teraz
w kont.[akcie] z PPR. Przejawia ożywioną działalność prop.[agandowo]-werb.[unkową].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Potralski Józef „Pożerski”
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Białołęcka 34/9.
K[omitet] D[zielnicowy] PPR Bródno.
Monopol Nachrichtendienst

Poturaj Wasyl
[Zamieszkały:] Masłomęcz, gm.[ina] Mieniany, pow.[iat] Hrubieszów.
28 VIII [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”. Członek KPP. W [19]39 [r.] tworzył komitet
bolsz.[ewicki]. Rozstrzelał wielu Polaków.
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Potyralski Józef „Pożerski”
[Zamieszkały:] W-wa, Bródno, ul. Białołęcka 34/9.
Zatrudniony w warsztatach kolejowych na Bródnie. Wysoki, szczupły, ciemny blondyn,
twarz pociągła. Członek K[omitetu] D[zielnicowego] PPR Bródno.
N3
43/9 ew

Potyralski Józef „Pożarski”
[Zamieszkały:] W-wa, Bródno, ul. Białołęcka 34/9.
Aktywny działacz komunistyczny. Kontaktuje się m.in. z dzielnicą Wola i Powązki.
Wysoki, blondyn.
N3

Potyralski Józef
Ps.[eudonim] Pożerski. [Zamieszkały:] W-wa, Bródno, [ul.] Białołęcka 34/9.
Wysoki, szczupły, twarz pociągła, ciemny blondyn, członek K[omitetu] D[zielnicowego]
PPR Bródno, zatrudniony w warsztatach kolejowych na Bródnie. (11 II [19]43 – Szeremeta
Knajpa).

Potyralski Stefan
Technik kolejowy. Podobno prowadzi pracownię bomb zapalających.
Monopol Nachrichtendienst

Potyralski Stefan
Wysoki, szczupły, jasny blondyn, lat około 23, technik kolejowy, czynny działacz PPR,
prowadzi pracownię bomb zapalających.
(11 II [19]43 – Szeremeta Knajpa).

Powkant Marian
[Zamieszkały:] Charsznica.
15 III [19]43 [r.]
Godło
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„Powróz”
Zob. Kłosiński.

Pozerski
Zob. Potyralski Józef.

Km
z listy
Poznański Edward
Uczeń prof.[esora] Rajchmana. Umieszczał artykuły na tematy naukowe w „Wiadomościach
Literackich”. U niego odbywały się zebrania KC KPP. Leński po ucieczce z sądu w W-wie
czasowo mieszkał u niego. Żyd. Członek Rady Nadzorczej Gminy Żydowskiej jego
kierownictwu ideowemu podlegają żydowskie oddziały pracy.
M + ON (vide CWW)

Poznański Edward vel Izaak Jakub
Ur.[odzony] [w] 1901 [r.], s.[yn] Samuela Abrama i Estery Liby z d.[omu] Kirsztejn,
urzędnik biblioteki, wymeld.[owany] w sierpniu 1939 [r.] z ul. Podchorążych 99 m. 10
nie wiadomo dokąd. Uczeń prof.[esora] Rajchmana. Umieszczał artykuły na tematy
naukowe w „Wiadom.[ościach] Liter.[ackich]”. U niego odbywały się posiedzenia
sekretariatu KC KPP, u niego też mieszkał czasowo Leński po ucieczce z sądu
w Warszawie.

Prasa komunistyczna żydowska
25 X [19]41 [r.], źr.[ódło:] „Grom”.
1. „Neged Hazerem” – Przeciw Prądowi”.
2. „El-Al” – „Ku wyżynom”.
3. „Eton Hatna” egzemplarz organizacyjny.
4. „Naj Jungt”. Powyższe cztery pisma redaguje i wydaje organizacja Haszomer Hazair.
5. „Bafrajung” – „Oswobodzenie” organ socjalistyczny lewicy grupa Syjonistów Poalej-Syjon CS// tejże samej nazwy.
6. „Dror” – „Wolność” organ org.[anizacji] tejże samej nazwy. Dror jest podległy Halucowi.
7. „Jungd Stime” – „Głos Młodzieży”. Organ Bundu dla młodzieży.
8. „Spartakus”. Organ tej samej nazwy.
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9. „Strzały”. Pismo org.[anizacji] Spartakus – obecnie nie wychodzi.
10. „Lapidim”. Organ lewicowej i socjalistycznej grupy Gordonja.
11. „Nasze hasła”. Lewicowy organ socjalistyczny.
12. Biuletyny radiowe wydają wszystkie silniejsze grupy żydowskie, wiadomości z radia
sowieckiego, wrogo ustosunkowane do polskiej myśli niepodległościowej gloryfikacja
komuny.

Km
4116 srp./41
Prędowski
F[abry]ka Ursus.
Majster f[abry]ki Ursus, pomocnik Jaroszewicza (vk [vide kartoteka]).

L.IX
KM
Prędowski
Ur[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zajęcie – majster w „Ursusie”.
Stan cyw.[ilny]
Adres
Pomocnik rzek.[omo] kpt. Jaroszewicza.
„z listy XII.40”
ON

Prędowski
Majster fabr.[yki] w Ursusie, pomocnik rzek.[omo] kap.[itana] Jaroszewicza w rob[ocie]
komun.[istycznej] w W-wie. Nie[za]meldowany. Natomiast notowany jest Przędowski
Mieczysław Józef, ur.[odzony] 14 XII 1908 [r.], s.[yn] Jana i Marii, dyrektor fabryki,
zam.[ieszkały] od 3 IV 1941 [r.] przy [ul.] Królewskiej 29a m. 23.
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F[abry]ka Maszyn „Wawerma” w Puszkowie.
Profecki Stanisław
Ur[odzony]
Zam.[ieszkały:] W-wa, [ul.] Tarchomińska 11 m. 64.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie f[abry]ki wyżej w.[ymienionej].
Kilkakrotnie zebrania odbyły się w „Wilczych Dołach” pod Pruszkowem.
13 VII [19]43 [r.]
l-6071
L-6

4131 gr. 37/L.IX
Prokofiew Aleksander
[Zamieszkały] [ul.] Chmielna 83 m. 42.
[Zamieszkały] [ul.] Radna 8 m. 4.
Znany władzom bezpieczeństwa jako aktywny działacz komunistyczny. Za swoją
działalność był zatrzymany oraz karany 4-krotnie.
Wyrokiem S.O. w W-wie z dnia 4 III [19]30 r. został skazany z art. 102 cz. I KKR
na 7 mies.[ięcy] twierdzy.
W lutym 1933 r. władze bezpieczeństwa zlikwidowały Centralną Technikę
K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy]. Po jej likwidacji pozostali na wolności
członkowie początkowo nie przejawiali swej działalności, aż do maja 1933 r. W czerwcu
1933 [r.] władze bezpieczeństwa zostały powiadomione o powstaniu na terenie W-wy tej
partii. Na jej czele stanął znany komunista Choromański Władysław, zaś kierownikiem
Techniki K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy] w W-wie został Prokofiew.
W toku obserwacji ustalono, że niejaki Kopyść Izydor (wielokrotnie karany za komunizm)
powynajmował szereg lokali (u Berlińskiego Ludwika, Boruckiego Wiktora, Lejk
Katarzyny, Dąbrowskiego Szczepana) na składy literatury KPZU. W wyniku obserwacji
najpierw został zatrzymany w dniu 21 VII 1933 [r.] b. plut. WP. Miniszewski Zygmunt
(vk [vide kartoteka]). W dniu 27 VII [19]33 r. przystąpiono do likwidacji Centr.[alnej]
Techniki K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy] i w tym celu przeprowadzono
cały szereg rewizji m.in. i u Prokofiewa (jak również u Figurskiego, Głowackiego,
Szcześniaka, Guzowskiej, Ekhauza, Węgrzewskiego, Wójcika, Berlińskiego, Boruckiego,
Dębrowskiego, Lajk i b[ra]ci Choromańskich). Z komunistkami, z którymi utrzymywał
kontakt spotykał się przeważnie w lokalu kawiarni „Zamkowej” – [ul.] Podwale 3, gdzie
w czerwcu 1933 r. bywał prawie codziennie. Zachowanie się zbierających w tym lokalu
osób uzasadniało przypuszczenie, że zebrania te miały charakter konspiracyjny, albowiem
uczestnicy rozmawiali ze sobą tajemniczo dyskretnie, bardzo często uciekając się do pisania
kartek do siebie, a przede wszystkie uważając, by przychodzić i wychodzić pojedynczo.
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Zwróciło to uwagę osób postronnych, które powiadomiły o tym władze bezpieczeństwa.
Drugim miejscem spotkań Prokofiewa była kawiarnia „Sporowa” przy ul. Jakubowskiej 2.
Jak wynika z materiału zebranego z obserwacji, P. przewoził on literaturę K[omunistycznej]
P[artii] Z[achodniej] U[krainy] do lokalu wynajętego przez Kopyścia, a mianowicie:
do Boruckiego – [ul.] Olkuska 7, Lejk – [ul.] Nabielaka 2, Dąbrowskiego – [ul.] Brzozowa
18. Poza tym Prokofiew kolportował literaturę z tych składów na prowincję, przewożąc ją
bądź osobiście, bądź też za pośrednictwem innych osób, jak np. Miniszewskiego. W dniu
9 VII [19]33 r. zabrał ze składu od Boruckiego ciężką walizkę z którą pojechał do Lwowa,
gdzie miejscowe władze bezpieczeństwa uprzedzone telefonicznie, przywiezioną przez
niego literaturę K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy], a złożoną u lwowskich
komunistów ujawniły i skonfiskowały. W dniu 27 VI [19]33 [r.] wyniósł on ze składu
od Lejk walizę, którą wręczył niejakiej Suchanowskiej, a która pojechała z nią do Chełma.
Na skutek telefonicznego powiadomienia, władze bezpieczeństwa w Chełmie zatrzymały
Suchanowską wraz z przywiezioną przez nią literaturą.
W dniu 15 VII [19]33 r. skontaktowany przez Guzowską z Miniszewskim Prokofiew
przedstawił się jako „pan Adolf” – polecił Miniszewskiemu zabrać walizę

Km
4131 gr. 37/L.IX
Prokofiew Aleksander
[Zamieszkały] [ul.] Radna 8 m. 4.
c.d.
ze składu od Boruckiego (którego adres podał) i zawieźć ją do Drohobycza. Na koszta
przejazdu wręczył Miniszewskiemu 70 [złotych]. W dniu 21 VII [19]33 r. Miniszewski udał
się do Boruckiego na ul. Olkuską 7 i powołując się na „pana Adolfa” otrzymał walizę,
z którą udał się na Dworzec Główny, gdzie został zatrzymany przez żandarmerię w pociągu
odchodzącym do Lwowa. W wiezionej przez Miniszewskiego walizce znajdowała się
literatura K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy]. W czerwcu 1933 r. Prokofiew
dwukrotnie zabierał literaturę u głównego składu od Boruckiego i w tymże miesiącu
przywiózł do Boruckiego 3 paczki zawierające plakaty drukarskie oraz odezwy
komunistyczne. W lipcu 1933 r. przywiózł do Boruckiego paczki z odezwami w języku
ukraińskim o treści komunistycznej. Cały ten materiał przywieziony przez Prokofiewa został
w dniu 27 VII [19]33 [r.] w czasie rewizji u Boruckiego ujawniony jako literatura
K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy] i zatrzymany. Przesłuchany w śledztwie
Borucki poznał z fotografii Prokofiewa jako tego, który mu wyżej wymienione paczki
przywoził, a na rozprawie w dniu 4 III [19]35 r. zeznania swoje w śledztwie całkowicie
potwierdził. W czerwcu 1933 r. Pr. wynosił ze składu do Katarzyny Lejk literaturę
448

K[omunistycznej] P[artii] Z[achodniej] U[krainy]. Przeprowadzona w dniu 27 VII
[19]33 [r.] w mieszkaniu Prokofiewa rewizja ujawniła walizkę należącą do Prokofiewa,
w której znaleziono spis (vide akta Nr. 1004 P/31). Jak wynika z tytułów i treści, większości
tych odezw kolportowanych zwłaszcza wśród żołnierzy, było wyjątkowo szkodliwe dla
najżywotniejszych interesów Państwa Polskiego, miały one bowiem na celu szerzenie
agitacji komunistycznej w szeregach wojska polskiego i rozsadzanie go od wewnątrz,
osłabienie ducha, spoistości i dyscypliny armii, a wreszcie oderwanie części obszaru
Państwa Polskiego, czyli tzw. Ziem Zachodniej Ukrainy. Należenie Prokofiewa do partii
komunistycznej i zajmowanie w niej kierowniczego stanowiska potwierdza fakt,
że po osadzeniu go w więzieniu na [ul.] Daniłowiczowskiej 7, został on starostą komuny
więziennej. Wyrokiem S.O. w W-wie z dnia 4 III [19]35 r. został skazany w sprawie
Nr.VIII.l.K.479/34 na 8 lat więzienia. S.A. w W-wie złagodził mu karę do 5 lat więzienia.

Prokopiuk Mikołaj
[Zamieszkały:] Strzyżów.
29 VIII [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. Ukrainiec, przed wojną kryminalista,
członek KPP. W [19]39 [r.] milicjant bolsz.[ewicki]. Spalił i wysadził w powietrze most
kolejowy na Bugu w Strzyżowie przed wojskami polskimi.

Pronobis Jan
[Zamieszkały:] Łany Średnie, z-ca kom[endanta] GL w Łanach Śr.[ednich].
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Promień”
Zob. Drzewiecki-Mandelbaum Bernard.

Prosz Ludwik
Zam.[ieszkały] [ul.] Powązkowska 35 m. 6.
Członek GL. U niego odbywają się kursy dla instruktorów GL.
(Archiwum Szt. G.L.)
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).
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Prusinowski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Ziemowita 28.
Wysokie stanowisko w partii komunist.[ycznej]. Teren działania: Targówek.

Pruski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Siedzibna 6/8, Nowe Bródno.
Monopol Nachrichtendienst

Pruski
[Zamieszkały:] W-wa, ul. Siedzibna 6/8, Nowe Bródno.
Członek komórki 21.21.22 na terenie warsztatów kolejowych na Pradze.
KB rb 102
43/9 ew

Pruszowski Chaskiel
[Zamieszkały:] Miechów-Janów.
Komunista. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Prywes Ita
Poprzednio zamieszkała ul. Muranowska 18/20 m. 12. Obecnie nie[za]meldowana.
Była studentka.
Znana łączniczka b[yłej] Centrali i KPP. Ostatnio (?) miała wznowić swą działalność.

Przebycik Andrzej
[Zamieszkały:] Śląsk, Szczakowa (Pieczyska).
Czołowy komunista śląski.
Fonsio
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Przebycik Andrzej
[Zamieszkały:] Szczakowa (Pieczyska).
Jeden z czołowych komunistów na Śląsku.

Pszelicki Zygmunt
[Zamieszkały] [ul.] Nadwiślańska 27a m. 15.
24 X [19]41 [r.], rozpr.[acowanie:] „Grom”. S.[yn] Antoniego i Leokadii z Ostrowskich,
ur.[odzony] 1 V 1891 [r.], [wyznania] rz[ymsko]-kat.[olickiego], Polak, ślusarz, ożeniony
z Czesławą Huma, ur.[odzoną] 20 VII 1894 [r.], członek KPP, wysoce zaangażowany. Patrz
Marzysz Bronisław.

Km
412 gr. 37/W.I
Pszenicki Zygmunt
[Zamieszkały] [ul.] Nadwiślańska 27 m. 15.
Sekretarz egzekutywy „Kolejarzy”. W jego mieszkaniu odbyła się konferencja.

Km
Przyboś Jan
Członek redakcji i współpracowników „Nowych Widnokręgów” czasopisma drukowanego
w Moskwie.
M+ON

Przybylski Józef Franciszek
[Zamieszkały:] W-wa, Żoliborz, [ul.] Krasińskiego 20 m. 113.
Ur[odzony] 7 III 1885 [r.] w W-wie. Im[iona] rodziców: Tomasz i Anna Strzęmska.
Emeryt. Przed 1939 r. pracował jako kontroler tramwajowy.
Z przekonań komunista. Posiada znajomości w tych kołach. Często przez komunistów
odwiedzany. Posiada trochę lektury komunistycznej (Spasowski, Lenin.)
I-6
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Przybysz Zygmunt
[Zamieszkały:] Falenica, ul. 11 Listopada 13.
Blondyn średniego wzrostu.
Nauczyciel szkoły powszechnej. Spokojny inteligent. Należy do partii. Współdziała
z Worobcem Bohdanem.
Nie jest jako jednostka niebezpieczny.
9 VIII [19]43 [r.]
I-451
I-6

Przybyszewski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Górskiego 7, biuro.
Pracuje w G[esta]po. Wedł.[ug] wiadomości przez nas otrzymanych jest głównym agentem
PPR na terenie G[esta]po.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Przybyszewski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Górskiego 7, biuro.
Pracuje w G[esta]po.
Wedle wiadomości otrzymanych jest głównym agentem PPR na terenie G[esta]po.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

Km
Pszczółkowski Stanisław
[Zamieszkały:] Pruszków, Stowarzyszenie Mechaników.
4130 cz. 37/R.IX
Zdeklarowany komunista, którego brat Edward jest komisarycznym komisarzem
w przemyśle tekstylnym w Sowietach.
M+ON
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Puchała Adam
Komórka PPR F[abry]ki Sprawdzianów przy ul. Duchnickiej.
Monopol Nachrichtendienst

Puchała Adam
[Zamieszkały] Żoliborz.
Szlifierz, czł.[onek] PPR na terenie Fabryki Sprawdzianów.

Puchała Adam
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Krasińskiego 20/140.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Pulsakowski Stefan
[Zamieszkały:] Starachowice, Klarnerowo 36/10.
Komunista.
Pracownia

Punkt zborny PPR (dzielnica Śródmieście)
W-wa, ul. Szara 8.
Lipiec [19]43 [r.]
Pracownia 626

453

R

454

Grupa Konar
Rabat Zygmunt
[Zamieszkały:] Brzeźnica Bychawska.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Rabcewiczowa Halina
Z d.[omu] Miłoszek. Doktor filozofii, zam.[ieszkała] [ul.] Polna 40 m. 1.
Zawodowa kolporterka bibuły komunistycznej w Warszawie.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Radajewski Stanisław
Zam.[ieszkały:] Kawęczyn, dom fabryczny. Członek PPR, z nim ma stałą łączność
Drążkiewicz.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).

Radgowski Józef
Członek bojówki komunistycznej.
(Rap.[ort] Okr.[ęgu] Małopolska Wschod.[nia]).

Radgowski Piotr
Zam.[ieszkały:] Czesin, g.[mina] Wąsowo.
Członek bojówki komunistycznej.
(Rap.[ort] Okr.[ęgu] Małopolska Wschod.[nia]).

Radka Ryszard.
Właściciel restauracji na ul. Czerniakowskiej 209.
Volksdeutsch. Członek PPR. W restauracji jego odbywają się zebrania w specjalnie
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przeznaczonym do tego pokoju, do którego wstęp dla obcych gości jest zamknięty.
Utrzymuje on również stosunki z Gestapo.
(Rap.[ort] Komora 24 II [19]44 [r.]).

Dr Radliński
Wykłada obecnie na Wolnej Wszechnicy. Jest członkiem K[rajowej] R[ady] N[arodowej].
(Rap.[ort] Komora 4 II [19]44 [r.]).

Radomiak
Członek GL. Brał udział w akcji na KKC.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Rapacki – stary
Jest członkiem egzekutywy PPR Rembertów.
(Rap.[ort] Kaktus 10 II [19]44 [r.]).

Radziejewska Teresa.
Właścicielka 2-piętrowego domu przy ul. 3 Maja 1 w Kamionce. Rysopis: wysoka
blondynka, szczupła, wiek ok. 25 lat, oczy niebieskie, narodowość polska, jest kochanką
Gorkija. W jej mieszkaniu znajduje się zapas materiału technicznego, na parterze znajduje
się drukarnia. Dom pilnie strzeżony, przez ok. 30 dobrze uzbrojonych ludzi.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Obwód Skowronek
Radzikowski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Wieś Kąty, gm.[ina] Chodaków. Rolnik.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)
456

Raszyński Mikołaj
Sabotażysta komun.[istyczny], aresztowany w związku z rewizją u Kisielińskiego Wiktora,
Rozstrzelany 2 bm.
(5 XII [19]42 [r.], Knajpa).

Razibuła Jan
[Zamieszkały:] Miechów-Charsznica.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Rdawa-Kotowicz
Działa jako rezerwowy łącznik na terenie Tramwajów Miejskich.
(Rap.[ort] Komora 14 XI [19]43 [r.]).

Reif Zofia
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała] przed wojną: [ul.] Bagno 2 m. 3, obecnie: [ul.] Wolska 89 m. 28, Żydówka,
łączniczka sekr.[etariatu] KC KPP, obecnie łączniczka komitetu org.[anizacyjnego] PPR.
Pseudonimy: „Zosia” lub „Jaga”.
Jacek

Reipe Zofia, Celii Gitlierenznuk
Ur.[odzona] 1 VIII 1915 [r.].
Zam.[ieszkała] dawniej: [ul.] Bagno 2 m. 3, obecnie: od dn.[ia] 8 III [19]39 [r.] [ul.] Wolska
89 m. 12. Urzędniczka prywatna, wyznanie mojżeszowe. Wyszła za mąż za Borucha
Mordcheja Helera dn.[ia] 19 II [19]39 [r.]. Reife mieszka przy ul. Wolskiej jako panna,
posiada dowód osobisty polski i poświadczenie obywatelstwa polskiego. B.[yła] łączniczka
sekr.[etariatu] KC KPP, obecnie łączniczka komitetu organizacji PPR, pseudonimy: „Zosia”
lub „Jaga”.
1 IX [19]43 [r.]
l-6
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Rej
Członek PPR. Zabrany z domu w nocy z 7-go na 8-go bm.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Rej
Członek PPR. Aresztowany, znajduje się na liście skazanych na śmierć.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Rej Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Czerniaków, [ul.] Bernardyńska 40/2.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]).
N3

Rejner vel Rejnert Marian
Ur.[odzony] 31 I 1898 [r.].
[Zamieszkały:] Żyrardów, [ul.] Familijna 15.
Krawiec.
W latach 1920–[19]28 czynny działacz komunistyczny na terenie Żyrardowa, gdzie był
skazany na 4 lata więzienia. Od paźdz.[iernika] 1939 [r.] był działaczem czerwonym
w Białymstoku, po ucieczce bolszewików wrócił do Żyrardowa, gdzie jest czynnym
działaczem w stałym kontakcie z bandą Kuby.
28 XI [19]43 [r.]
Czyn 669

Rejner Marian
Zam.[ieszkały] w Żyrardowie (do niedawna), obecnie przeniósł się do W-wy, ul. Floriańska
8 m. 32, jest członkiem K[rajowej] R[ady] N[arodowej] z ramienia PPR. Półinteligent,
sprytny i wyrobiony organizacyjnie. Jest komunistą od szeregu lat, posiada 5 braci, którzy
na terenie ZSRR są podobno komisarzami. Jest on przypuszczalnie Żydem (z pochodzenia?)
(Rap.[ort] Koszar z 3 III [19]44 [r.]).
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Rejs Wincenty
Patrz sub Woliński Franciszek.
Przybył z Warszawy, jest komendantem rejonowym gm.[iny] Firlej.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn.[ia] 15 X [19]43 [r.]).

Rejzdorf Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Pomorska 16. Sekcja sabotażowa.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
Resler Roman
Syn Antoniego i Kazimiery z d.[omu] Jeznacka, ur.[odzony] 28 II 1898 [r.]. Żonaty,
wyznanie rzym.[sko]-kat.[olickie] – robotnik. Od dn.[ia] 18 XI [19]21 [r.] zameldowany
przy ul. Łomżyńskiej 18/21. Członek PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).

Reszke Franciszek
Zam.[ieszkały] ul. Gościeradowska 7a. Członek PPR K[omitetu] D[zielnicowego]
10 – Pelcowizna.
(Klasztor 1 IV [19]44 [r.]).

Reps Edward
Zam.[ieszkały] w W-wie, ul. ks. Piotra Skargi 10. Członek bojówki PPR na terenie rzeźni
miejskiej w W-wie.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).

„Robert” – n
Wywiadowca działający na teren dzielnicy Wola.
(Rap.[ort] Komora 14 XI [19]43 [r.]).
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Rojewski Franciszek
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] u Kolasińskiego przy ul. Steinkellera 2.
Woźny z Zamku Król.[ewskiego] spośród dawnej służby prezydenta Mościckiego.
Podejrzany o działalność komunistyczną.
8 X [19]43 [r.]
Rama

Grupa Konar
Robakowna Elżbieta
[Zamieszkała:] Stanisławów Duży.
Studentka II roku humanistyki.
20 IV [19]43 [r.]
Karol

Rogowski Henryk
Polak. Członek PPR na terenie Rembertowa.
(Rap.[ort] Kaktus 20 XI [19]43 [r.]).

Rogozińska Julia
Zam.[ieszkała] w W-wie przy ul. Kowieńskiej 10/7.
Jest to znana komunistka, u niej jest lokal kontaktowy oddziału Gwardii Ludowej operującej
pod Otwockiem.
(Rap.[ort] Kaktus 30 XII [19]43 [r.]).

„Rola”
Emer.[ytowany] kpt., int.[eligent].
Zam.[ieszkały] w Szastarce, p.[owiat] Kraśnik. Szef Sztabu Okr.[ęgowego], działa na terenie
NSZ.
(Informacje „K” z Lubelszcz.[yzny]).
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Rola Katarzyna
Zam.[ieszkała:] Łukowiec. U niej znajduje się melina bandy pod dowództwem Kusyka. Żyje
ze Stanisławem Kusykiem.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn.[ia] 15 X [19]43 [r.]).

Romański Stanisław.
Zam.[ieszkały:] Lubartów. Właściciel f[ir]my Bata, prowadzi wywiad PPR na powiat.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Rozenberg Iser
Żyd. Zastępca Komendanta (patrz sub Kubala).
Syn b.[yłego] właściciela sklepu w Markuszowie, b.[yły] szereg.[owy] WP.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn. 15 X [19]43 [r.]).

Rosen Chaskiel
[Zamieszkały:] Miechów. Komunista. Przynależność do PPR lub GL nie stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Rowiński Kazimierz
Ur.[odzony] 2 III 1904 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 79/43.
Ślusarz.
Ważniejszy z przywódców.
20 V [19]43 [r.]
Rama

Róg Jan
Zam.[ieszkały:] Grodek Jagielloński, ul. Parkowa, naprzeciw kąpieliska. Były urzędnik
PKP. Po wkroczeniu bolszewików wstąpił do partii. Jest komendantem bojówki
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komunist.[ycznej] w Gródku Jagiel.[lońskim]. Pracuje za pieniądze, podlega bezpośrednio
Gorkijowi. Przyjaźni się z szefem Gestapo w Gródku, który mu ułatwia wiele prac.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Róg Jan
B.[yły] urzędnik PKP. Jest komendantem bojówki komunistycznej
Jag.[iellońskim]. Pracuje za pieniądze, podlega bezpośrednio Gorkijowi.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

w

Gródku

Rudkowski Ignacy
Zastępca Wolińskiego Jana. Sołtys wsi Sorock. Zam.[ieszkały] gm.[ina] Firlej.
(Rap.[ort] Okręgu Lubelskiego z dn.[ia] 15 X [19]43 r.).

Rudnicki Mieczysław
Zam.[ieszkały] ul. Oliwska 1. Łącznik PPR.
(Rap.[ort] „K” 6 II [19]43 [r.]).

Rudrzejewski Wiktor
Kapral WP. Zam.[ieszkały] we wsi Włościeniec koło majątku Włościeniec, pow.[iat]
Garwolin, (patrz sub „Żak”).
(Rap.[ort] Kaktus 20 XI [19]43 [r.]).

Rudy Stefania
Zam.[ieszkała:] Mościska przy ul. Kolejowej 7. Rysopis: niska, tęga, blondynka, oczy
niebieskie, warkocze, nie wymawia „r”. Jest komendantką bojówki komunist.[ycznej]
w Mościskach. Wiek ok. 24 lat. Podlega bezpośrednio Gorkijowi.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).
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Rudy Stefania
Jest komendantką bojówki komunistycznej w Mościskach. Podlega bezpośrednio Gorkijowi.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).

Runkowski Antoni
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Łomianki 10
Technik partyjny, kieruje akcją malowania domów i chodników napisami propagandowymi.
Ostatnio ukrywa się.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Rusiecki
Majster w zakładzie w Stalowej Woli.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Rutkiewicz Jan dr
[Zamieszkały] [ul.] Różana 61, tel. 4-11-70.
Przybył z ZSRR jako instruktor Kominternu, wyposażony jest w specjalne instrukcje. Jego
gabinet lekarski jest „skrzynką” organizacji.

Rutkowski Edmund.
Zam.[ieszkały:] Wawer, ul. Powszechna 10.
Ma on warsztat ślusarski. Do Wawra przybył w [19]41 r. z Plöhnen (ul. Płocka 53).
Pochodzi z rodziny czysto polskiej, a dziś zgłosił się na volkslistę. Ustalono, że stale
kontaktuje się z Rosjanami. Członek PPR.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.])
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Rybaczewski Stanisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Falenica, [ul.] Pierackiego 4.
Aresztowany i odwieziony do W-wy dn.[ia] 5 XI [19]43 [r.], zapewne wsypany przez
aresztowanego poprzednio Zygmunta Juchniewicza.
6 XI [19]43 [r.]
l-451
l-6

Rybak
Dawny nauczyciel gimnazjalny, obecnie urzędnik w Magistracie. Komisarz cywilny PPR
na powiat Sochaczew.
(Rap.[ort] „K” 8 I [19]43 [r.]).

Obwód Skowronek
Rybak Stanisław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronki.
Mgr filozofii. Należy do PPR. Ma duży wpływ na robotników. Zdecydowany komunista.
Alkoholik.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Rychlińska Jadwiga
Zam.[ieszkała:] Rembertów, ul. Pierackiego 4. Często bywa u niej Pinkus.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.])

„Rysiek”
Członek PPR. Przydzielony do grupy Wola.
(Brygada Korwina 6 X [1943 [r.]).
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Rysiewicz Jadwiga
[Zamieszkała:] Wilczyska pod Stóżami. Kurierka PPR (z ok.[olic] Jasła).
15 III [19]43 [r.]
Godło

Rzechota
Stały konfident band PPR, mających swoje kwatery w rejonie leśnictwa Skrzynice i Chmiel.
(Inform.[acje] „K” z Lubelszcz.[yzny]).

Rzewuski Jerzy.
Inżynier-elektrotechnik. Zam.[ieszkały] ul. Wilcza 18/17. W jego mieszkaniu odbywają się
zebrania członków PPR.
(Rap.[ort] „Kaktus” 9 XI [19]43 [r.]).

Rzewuski Teodor
Inż.[ynier] agronom. Zam.[ieszkały:] Buczacz, ul. Marsz.[ałka] Piłsudskiego.
Rysopis: wzrost niski, tęgi, twarz okrągła, oczy niebieskie, jasne włosy, uszy odstające,
wiek ok. 50 lat. Jest komendantem bojówki komunist.[ycznej] na terenie Buczacza. Pracuje
za pieniądze, podlega bezpośrednio Kryżowskiemu.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Lwów [19]42 [r.]).

Rzewuski Teodor
Inż.[ynier] agronom. Jest komendantem bojówki komunistycznej na terenie Buczacza.
Pracuje za pieniądze, podlega bezpośrednio Kryżowskiemu.
(Rap.[ort] N 3 15 VI [19]43 [r.]).
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Salzberg Stanisław Andrzej
Syn Eliasza i Łai z d.[omu] Sachs.
Ur.[odzony] w 1890 r., sędzia śledczy, wymeldowany 15 XI [19]40 r. z ul. Szarej 14 m. 24.
Członek NKWD na terenie Warszawy.
(Brygada Korwina 6 X [1943 [r.]).

Samoraj Kazimierz
Ur.[odzony] 26 IX 1898 [r.] w Łęgu, gm.[ina] Majki, pow.[iat] Płock. Syn Adama i Anny.
Zam.[ieszkały] [ul.] Ordona 14 m. 30. Rysopis: wysoki, szatyn, lewe oko zezuje, robotnik,
chodzi najczęściej po roboczemu.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Sawicka Krystyna Anna „Ziuta”
Zginęła zastrzelona dn[ia] 18 III [19]43 [r.].
N3

Sawoszczyk Zygfryd
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Pomorska 38.
II zast.[ępca] kom.[endanta] Pelcowizny.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Obwód Skowronek
Schechinger
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek.
Volksdeutsch (legitymacja SA. i SS).
Właściciel sklepu.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)
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Sedura Aleksander
[Zamieszkały:] Wierbka.
Czł.[onek] rej.[onowego] kom[itetu] [PPR] w Pilicy.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Sendra Józef
[Zamieszkały:] Wierbka.
Czł.[onek] rej.[onowego] kom[itetu] PPR w Pilicy
14 III [19]43 [r.]
Godło

Sendra Piotr
[Zamieszkały:] Wierbka.
Czł.[onek] rej.[onowego] kom[itetu] PPR w Pilicy.
Zastrzelony przez Niem[ców].
L[ato] [19]43 [r.]
15 III [19]43 [r.]
Godło

Selerski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Wolska 91/4.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Grupa Konar
Sidor Helena
Ur.[odzona]
Córka Ignacego.
[Zamieszkała:] Brzeźnica Bychawska
20 V [19]43 [r.]
Karol
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Grupa Konar
Sidor Kazimierz
Pseudonim „Bolesław”.
[Zamieszkały:] Wólka Stara Kijańska.
10 V [19]43 [r.]
Karol

Siejka
[Zamieszkały:] Sławników. Czł.[onek] kom.[itetu] PPR.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Sielewicz Zdzisław
Ur.[odzony] [w] 1911 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Wspólna 15 m. 31.
Pracownik fabryki „Ursus” (biuro kosztów własnych).
Rysopis: wysoki szatyn.
Uciekinier z Wilna, zaprzysiężony w AK przez jedno z plutonowych AK na terenie fabryki
„Ursus”, pozostaje w zażyłych kontaktach z działaczami PPR – Ciemieniewskim
i Więckowskim, którym sprzedaje broń. W AK nosił on pseudonim „Płomyk”. Od około
6 m.[iesięcy] S. zaczął stronić od macierzystej organizacji i od plutonowego (Łukasika),
ciągnąc do PPR. Członkowie AK izolowali się od niego. Pobocznie ustalono, że S., który
dotychczas handlował mydłem, ma do sprzedania skrzynkę 30 visów kal.[iber] 9 [mm].
Początkowo postawił cenę 3800 zł. za sztukę, gdy jednak koledzy z AK prosili o parę dni
zwłoki, to następnie po przystąpieniu do kupna podał już cenę 4200 zł za sztukę. Gdy i na tę
sumę się zgodzono, S. zaczął stwarzać różne trudności i wyraźnie grał na zwłokę.
Przyciśnięty do muru przyniósł wzory zardzewiałych i zdekompletowanych rewolwerów.
Z oferty wtedy nie skorzystano, lecz zaczęto go pilnie śledzić. Okazało się, że visy sprzedał
on komuś przez Ciemieniewskiego, gdyż widziano jak wpłacał większą ilość pieniędzy.
22 II [19]44 [r.]
l-603
l-6

Sikora
Pseudonim „Rudolf”.
[Zamieszkały:] Pilica. Kom.[endant] rej.[onowy] GL w Pilicy, d.[awny] aktyw.[ista].
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Areszt.[owany] [w] I [19]43 [r.].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Simon Edmund
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Garsona 5.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Siwiec Wincenty
[Zamieszkały:] Miechów-Maciejów.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Skład broni „Sektora praskiego” mieści się przy ul. Korzona 89 u Augustyniaka (właściciela
mydlarni). Z Augustyniakiem kontaktuje się niejaki Nowacki Józef, który mu dostarcza
broń. N. zajmuje się handlem bronią, nie stwierdzono czy pracuje wyłącznie dla komuny,
czy handlem tym trudni się zawodowo.
18 IX [19]43 [r.]
Kama

Skoczylas
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] W-wa, Morszyńska 57 lub 39. Hydraulik.
Członek komuny znany z działalności przedwojennej. W czasie działań wojennych
przebywał dłuższy czas w Rosji. Przyjechał do W-wy i pracuje obecnie
w M[iędzynarodowej] O[rganizacji] P[omocy] R[ewolucjonistom].
18 IX [19]43 [r.]
Kama
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Skorupska Bronisława
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała] [ul.] Kartuska 2.
Informatorka.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Skosiba Wojciech
[Zamieszkały:] Kłopotnica, b.[yły] właśc.[iciel] szybu naft.[owego]. Ukrywa się przed
Niemcami. Czł.[onek] tamt.[ejszego] p[o]dok[ręgu], w kont.[akcie] i zażyłej przyjaźni
z „Kazimierskim” z C[entralnego] K[omitetu].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Skowron Bolesław
[Zamieszkały:] Miechów-Chodów.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Skowron Paweł
[Zamieszkały:] Miechów-Charsznica.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Skowron Paweł Piotr
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Śliska, wym.[meldowany] do Falenicy.
B.[yły] członek techniki KPP, obecnie funkcja nieznana. Może być łącznikiem
podmiejskim. Pseudonim „Cieć”.
6 III [19]43 [r.]
Jacek
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Skowron Paweł Piotr
Ur.[odzony] 29 VI 1915 [r.]. Syn Tomasza i Apolonii z d.[omu] Lennik.
Zam.[ieszkały] – wymeldowany 8 V [19]39 [r.] do Falenicy z ul. Śliskiej 56-30.
Wyznanie: rzymsk[o]-kat[olickie]. Uczeń kowalski. B.[yły] członek techniki KPP, obecnie
funkcja nieznana, może być łącznikiem podmiejskim. Pseudonim „Cieć”.
1 IX [19]43 [r.]
l-6

Ślęzak Piotr
[Zamieszkały:] Miechów. Rzerzuśnia.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Lombard-L.dz.1626
Śliwiński Bronisław
Ur.[odzony] 25 VIII 1904 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Kamedułów 69 c.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W.Szomański”
w Warszawie, [ul.] Kamedułów 71 a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999

„Słowik”
Komendant Oddziału Szkolnego im. Jarosława Dąbrowskiego.
(Rozkaz nr 3/43. 29 VII [19]43 [r.]).

Obwód Skowronek
Smolarek Józef
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Parcela Teresin, gm.[ina] Szymanów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)
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Sniadowski Zdzisław vel Sniadoski
Zam.[ieszkały] [ul.] Pogonowskiego 36 u płk. Amirowiczowej, przedwojennej komunistki.
Mieści się tam dział dowodów ewidencji PPR. Brał udział w napadzie na „Olejarnię
Żoliborską”.
(Brygada Korwina).

F[abry]ka Maszyn „Wawerma” w Pruszkowie.
Sobczak Roman
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Pruszków, [ul.] Drzymały 4 m. 1.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie ww. fabryki. Zebrania odbyły się
kilkakrotnie w „Wilczych Dołach” pod Pruszkowem.
13 VII [19]43 [r.]
L-6071
1-6

Sobieraj Adolf
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] w Przełaju, gdzie jest czynnym komunistycznym agentem werbunkowym.
1 I [19]43 [r.]
(St) r.b. 184

Sobowiec Walenty
[Zamieszkały:] Sobów. Tarnobrzeg.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Sowa Antoni
Ur.[odzony] 6 I 1896 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 62/51.
Elektrotechnik.
20 IX [19]43 [r.]
Rama
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Sowak Marian
[Zamieszkały:] Miechówek-Więcławice.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Śpiewak Leon
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Chmielna 104 lub 106.
Żyd. Jest na usługach G[esta]po. Zwabia do swego mieszkania Żydów pod pozorem
wyrabiania dokumentów i denuncjuje. Ma już na sumieniu kilkadziesiąt osób. Kilkakrotnie
był aresztowany razem ze swymi ofiarami, a następnie zwalniany.
20 V [19]43 [r.]
Mecenas

Spychalski Michał (z żoną)
Ur.[odzony] 22 IX 1892 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 70/12. Malarz. Ważniejszy z przywódców.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Stachowich Władysław
Ur.[odzony] około 1920 [r.].
[Zamieszkały] Żerań, [ul.] Piekarska 3.
Bez zajęcia.
5 XI [19]43 [r.]
l.85a
l-6

Stanicki Feliks
Ur.[odzony] 8 I 1899 [r.] w Wiktorowie, pow.[iat] warsz.[awski], gm.[ina] Płock. Syn
Adama.
Zam.[ieszkały:] Ulrychów, gm.[ina] Młociny, [ul.] Góralska 3.
Rysopis: wzrost średni, drobna budowa ciała, twarz drobna, ubrany po roboczemu.
11 IX [19]43 [r.]
l-6
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„Stefan”
Pseudonim. Kłopotnica, zamożny gospodarz, czł.[onek] kom.[unistycznego] P[o]dok[ręgu].
w Kłopotnicy. U niego mag.[azyn] broni GL. Tamże ukrywa się wielu zbiegłych członków
PPR.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Stepniowna Helena
Ur.[odzona] [w] 1924 [r.].
[Zamieszkała] [ul.] Modlińska, róg [ul.] Gajowej.
5 XI [19]43 [r.]
l.85 a
l-6

Stolarek Piotr
Ur.[odzony] 29 IV 1908 [r.] w W-wie, syn Piotra i Józefy z domu Walczak.
[Zamieszkały] [ul.] Suzina 3 m. 182.
Z zawodu zecer.
Jest członkiem PPR. Istnieje przypuszczenie, że jest on zecerem w drukarni przedsiębiorstw
PPR.
5 X [19]43 [r.]
l-418

Stolarek Piotr Józef
Ur.[odzony] 29 IV 1908 [r.] w W-wie, syn Piotra i Józefy z domu Walczak.
[Zamieszkały] [ul.] Suzina 3 m. 182.
Zecer.
Członek PPR. Istnieje przypuszczenie, że jest on zecerem drukarni PPR.
5 X [19]43 [r.]
l-418
l-6
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Strój Tadeusz
Ur.[odzony] 19 III 1913 [r.].
[Zamieszkały] [ul.] Obozowa 83/37.
Palacz.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Strzałka
[Zamieszkały:] Wolbrom. Areszt.[owany] za działalność kom.[unistyczną] w [19]43 [r.].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Strzelec Czesław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Żurawia 33 m. 25.
B.[yły] sekretarz związku skórzanego, ul. Leszno 3. Przed wojną lawirował pomiędzy PPS
a KPP. Obecnie [jest] [z] W-wy Południe, ma łączność z PPS i tam szuka wpływów. Jest
w kontakcie z Marymontem i Powązkami.
6 III [19]43 [r.]
Jacek

Strzelec Czesław
Ur.[odzony] 17 X 1903 [r.]. Syn Baltazara i Józefy z d.[omu] Gruszczyńskiej.
Zam.[ieszkały]
Wymeldowany czasowo dn.[ia] 20 IV [19]43 [r.] do Rzeszowa z ul. Żurawiej 33 m. 25.
Szewc-czeladnik. Strzelec lawirował przed wojną między PPS a KPP, obecnie członek PPR-Warszawa, ma łączność z PPS i tam szuka wpływów. Jest w kontakcie z Marymontem
i Powązkami.
I IX [19]43 [r.]
l-6
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Strzemieczny Henryk
Ur.[odzony] 10 III 1903 [r.].
Syn NN i Leokadii.
[Urodzony] w W-wie.
Zam.[ieszkały] [ul.] Strzelecka 5 m. 17. Mularz. Żona: Helena z Kowalskich, córka Jadwiga,
ur.[odzona] [w] 1927 r. Polacy. Strzemieczny obecnie handluje utrzymuje stosunki
z Niemcami, którzy u niego bywają i zdaje się, ułatwiają prowadzenie interesów. Stan
materialny świetny. Jest członkiem grupy podległej Jachurze.
I IX [19]43 [r.]
l-6

Suchara
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała] [ul.] Grudziącka 5.
Administratorka domów na Żoliborzu i Marymoncie. Załatwia meldunki dla komunistów.
15 VIII [19]43 [r.]
999

Surowiec
[Urodzony:] Kierszkoły. Ukrainiec, załatwia org.[anizacyne] zlecenia do Miechowa,
zam.[ieszkały] w Wierzbicy.
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Sylwester”
Główny komendant GL. Aresztowany w początkach lipca [19]43 [r.], a następnie
rozstrzelany na Pawiaku.
29 VII [19]43 [r.]
I-603
I-6
Lombard - L.dz.1626
Synowiec Zygmunt
Ur.[odzony] 27 XI 1890 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Kamedułów 69 c m. 3.
Jest zastępcą Zalewskiego Eustachego, kierownika komórki komunistycznej, działającej
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na terenie fabryki śmigieł „W.Szomański” w Warszawie, ul. Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999
Swiderski Leon
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Falenica, [ul.] Poniatowskiego 1.
Aresztowany i odwieziony do W-wy 5 XI [19]43 [r.], zapewne wsypany przez
aresztowanego poprzednio Zygmunta Juchniewicza.
6 XI [19]43 [r.]
l-451
l-6

Grupa Konar
Szabłowski Antoni
[Zamieszkały:] kolonia Brzeźnica Bychawska.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Szajkowski Edward
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] P. Wysockiego 12.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Szczebełek Jan
Ur.[odzony] 12 X 1898 [r.]
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 70/34
Motorowy T[ramwajów] M.[iejskich].
Konf.[ident] G[esta]po.
Ważniejszy z przywódców.
20 IX [19]43 [r.]
Rama
478

„Szczepan”
Pseudonim. [Zamieszkały:] Kłopotnica, Rusin. Czł.[onek] P[o]dok[ręgu] Kłopotnica.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Grupa Konar
Szczepanik Wacław
Jacek 41
20 IV [19]43 [r.]
Karol

Szczerba
[Zamieszkały:] Bobowa, czł.[onek] tamt.[ejszego] PPR.
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Szewc”
Członek PPR. Działa na Targówku.
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).

Szewczyk Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] przy ul. Stolarskiej 3, członek „Bundu”, siedział rok za komunizm.
18 XI [19]43 [r.]
l-6071
l-6

Obwód Skowronek
Szuksztul
Ur.[odzony]
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Zam.[ieszkały:] Boryszew, ul. Okrzei.
Ostatnio zbiegł.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Szwalbe Stanisław
Nie meldowany, ukrywa się na Żoliborzu.
Członek RPPS.
Ma nadzór nad organizacyjnymi pieniędzmi ulokowanymi w Spółdzielni Wyzwolenie.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Szwej
Pracuje w komitecie partii w Wierzbicy.
Urzędnik ze Śląska.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Szwej Stanisław
Pracuje w komitecie partii w Wierzbicy.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Szymacha Stanisław
Abs.[olwent] szk.[oły] techn.[icznej]. [Zamieszkały:] Miechów-Kępie.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Szymanski Stanisław
Ur.[odzony]
[Zamieszkały:] Ożarów, własna willa.
Inżynier-miernik. Przed wojną utrzymywał stałe stosunki z ambasadą sowiecką w W-wie.
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Należy przypuszczać, że pełni ważną funkcję w komunie.
18 IX [19]43 [r.]
Kama

Obwód Skowronek
Szymanski Wojciech
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Marysinek, gm.[ina] Kozłów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Grupa Konar
Szymczuk Józef
[Zamieszkały:] Jedlanka. Gospodarz spółdzielni, komisarz gminny.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Lombard - Ldz.1626
Szyszko Wacław
Ur.[odzony] 3 IX 1909 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Kołobrzeska 20 m. 3.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W.Szomański”
w Warszawie, [ul.] Kamedułów 71 a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999

481

T

482

Taborowicz Wojciech
[Zamieszkały:] Miechów-Kępie.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Lombard - Ldz. 1626
Taran Konstanty
Ur.[odzony] 16 VIII 1892 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Marii Kazimiery 23 m. 2.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w Warszawie, [ul.] Kamedułów 71a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999

Tarasiewicz Henryk
Ur.[odzony] około 1920 [r.].
[Zamieszkały] Żerań, ul. Modlińska 3l/33.
Bez zajęcia.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85a
l-6

Tarasiewicz Henryk
Ur.[odzony] w 1924 r.
[Zamieszkały:] Żerań, [ul.] Modlińska 3l/33.
Bez zajęcia.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85a
l-6

Tarczyński Mieczysław
Zam.[ieszkały] [ul.] Szara 1 m. 56.
Pseudonimy:
„Szeszeń”
lub

„Tarczyn”,

instruktor

wojskowy

oddz.[iałów]
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kominternowskich, pod dow.[ództwem] obecnie Wojcieszka. Specjalista [od] pudełek
ze skrytkami. Dostęp do lokalu bez hasła niemożliwy. Obecnie wyjechał do Płudów
na ćwiczenia.
21 X [19]43 [r.]
Pilot

Tarnowski Czesław
Ur.[odzony] 9 X 1906 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 76/11.
Elektrotechnik.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Obwód Skowronek
Taubert Jan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Rozlazłów.
VD [volksdeutsch]. Kupiec.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Tobera Józef
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Przywódca komuny na terenie powiatu Włoszczowa (komunista wojenny).
1 XI [19]43 [r.]
(St./r.b.184)

Tobolczyk Józef
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Kowieńska 4 m. 36.
Czynny członek PPR, z zawodu nauczyciel ludowy.
11 IX [19]43 [r.]
l-6
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Toczyński Julian
Ur.[odzony] około 1910 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Willowa, dom Krügera.
Szewc.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85 a
l-6
Toczyński Julian
Ur.[odzony] około 1915 [r.].
Zam.[ieszkały] ul. Willowa, dom Krügera.
Szewc.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85a
l-6
Grupa Konar
Tomasiak Barbara
Łącznik obwodowy.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Grupa Konar
Tomasiuk Irena
Pseudonim „Zaba”
Łącznik centrala – okręg – obwód. Sekretarka. Gaża 500 zł miesięcznie.
[Zamieszkała:] Lubartów.
10 V [19]43 [r.]
Karol

Grupa Konar
Tomasiuk Tadeusz
Łącznik, biuro legalizacji.
20 V [19]43 [r.]
Karol
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F[abry]ka „Ursus”, oddz.[iał] narzędziowni.
Tomczyk Wacław
Ur.[odzony] [w] 1912 [r.].
Zam.[ieszkały]
Tokarz. Nr marki fabr.[ycznej] 4183. Podejrzany o przynależność do PPR.
11 X [19]43 [r.]
l-603
l-6
Trylski Stanisław
Ur.[odzony] [w] 1874 [r.], s.[yn] Tomasza i Julii, inżynier. Podobno czł.[onek] centrali
komun.[istycznej]. Zmarł 1 X 1938 [r.] przy ul. Dąbrowieckiej 30 m. 1.

Turczyński Kazimierz
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] ul. Warmińska 29.
Złodziej kolejowy. Sekcja sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
Twarkowski Piotr
Nie[za]meldowany, kierownik handlowy Spółdzielni Wyzwolenie. Członek RPPS
ma nadzór nad pieniędzmi organizacyjnymi.
(Archiwum Szt.[abu] GL).

Obwód Skowronek
Tyminski Piotr
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek.
Blacharz.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)
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U/V

Urbański Apolinary
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Zagraniczna 9.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Vogel
Adw.[okat]. Prezes gm.[iny] wyzn.[aniowej] żyd[owskiej] w Pilicy. Patronował
i subsydiował robotę komitetu rej. PPR i komendy GL w Pilicy. Areszt.[owany] w lutym
[19]43 [r.].
15 III [19]43 [r.]
Godło
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W

488

Wajury Chaskiel
[Zamieszkały:] Miechów-Janów. Komunista, przynależności do PPR lub GL nie
stwierdzono.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Obwód Skowronek
Walkiewicz Kazimierz
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Karolków. Gm.[ina] Rybno.
Kowal.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Wartałowicz Franciszek
Ur.[odzony] 3 XII 1903 [r.].
Zam.[ieszkały:] Bolecha 58.
Właściciel knajpy.
Ważniejszy z przywódców.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Obwód Skowronek
Warzecha Franciszek
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronek
Robotnik. Ośrodek zebrań.
1 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Grupa Konar
Wawruch
[Zamieszkały:] kolonia Brzeźnica Bychawska.
20 V [19]43 [r.]
Karol
489

Wiatr Narcyz
[Zamieszkały:] Stróże. Akt.[ywny] w PPR, daw.[niej] aktyw.[ny] w KPP. Ukrywa się przed
N.[iemcami].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Wieczorek Ludwik
[Zamieszkały:] Bobowa. Czł.[onek] tamt[ejszego] komitetu.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Wieczorek Stanisław
[Zamieszkały:] Bobowa. Czł.[onek] tamt[ejszego] komitetu.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Widerynski Wacław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Żerań, dom własny.
Dowódca sekcji młodzieżowej.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 669
999

Wiederenski Wacław
Ur.[odzony] [w] 1920 [r.].
[Zamieszkały] Żerań, ul. Świerkowa 7.
Bez zajęcia.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85
l-6
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Wiederenski Wacław
Ur.[odzony] [w] 1924 [r.].
Zam.[ieszkały] Żerań, ul. Świerkowa 7.
Bez zajęcia. Grupa komunistyczna, sekcja młodych.
5 XI [19]43 [r.]
l. 85a
l-6

Wilk
[Zamieszkały:] Tarnobrzeg, rej.[on] pow.[iatu].
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Wilk”
W ostatnich ulicznych łapankach został zatrzymany jako jeden z ludzi z kompani
kominternu. B.[yły] dow.[ódca] kompanii na Woli, który przeszedł do PZP.
21 X [19]43 [r.]
Pilot

Wiśniewska Helena
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała] [ul.] Giżyckiego 6 m. 3.
Członek PPR, łączniczka.
1 XI [19]43 [r.]
l-6

Wiszniewski Jerzy
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały]
Dr prawa, Białorusin. Do 1939 [r.] radca prawny w Min.[isterstwie] Handlu, podczas wojny
wyjechał do Wilna, gdzie za czasów okupacji bolszewickiej był wiceprzewodniczącym rady
miejskiej (Goruprawa) i prezesem komitetu wykonawczego (Ispołkoma). Rysopis: wzrost
średni, pochyły, zgarbiony, matka Rosjanka. W 1932 r. aplikował w Warszawie. W czasie
wojny powrócił do W-wy z Wilna. Często był widywany w restauracji na Brackiej.
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Aresztowany, zwolniony został po dwóch tygodniach na interwencję Komitetu
Białoruskiego. Przypuszczać należy, że pod płaszczykiem pracy na terenie Kom.[itetu]
Białoruskiego prowadzi robotę komunistyczną. Obecny adres nieznany.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Władyka
[Zamieszkały:] Wolbrom, areszt.[owany] za działalność kom.[unistyczną] w II [19]43 [r.].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Włodarski Feliks
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Mostowa 28.
Najprawdopodobniej Żyd. Należał do KPP. Sublokator tramwajarza. Rysopis: wzrost średni,
twarz owalna, szatyn, chodzi ubrany w jasny garnitur, zniszczony (nadał Tadeusz Jaskółka,
ul. Ząbkowska 10).
1 IX [19]43 [r.]
l-6

Włodawski Lucjan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Powązki, [ul.] Libawska 4a/5. Członek PPR (sieć własna).
11 XI [19]43 [r.]
N3

Wojcieszko
Po zagubieniu fotografii zaczął zapuszczać brodę i wąsy. W tym tygodniu wyjeżdża
do Mrozów po kontakt z dowództwem desantów bolszewickich.
21 X [19]43 [r.]
15.Pilot
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Wójcik Władysław
Ur.[odzony] w 1890 [r.]. Syn NN i Józefy.
Zameld.[owany] 5 XI 1919 [r.], ul. Strzelecka 23 m. 14.
Wyzn.[anie] rzym[sko]-kat[olickie]. Robotnik. Żona Stanisława z d.[omu] Sobótka.
Pracuje w f[ir]mie: „Gloch, Hozlzindustrie Anlagen”.
Cieszy się dobrą opinią. Jest członkiem grupy podległej Jachurze.
1 IX [19]43 [r.]
l-6

Wojdyna Alexander
Ur.[odzony]
Zameld.[owany] przy ul. Św. Wincentego 17.
Czynny komunista, bojowiec.
18 XI [19]43 [r.]
l-6071
l-6

Grupa Konar
Wojtowicz
[Zamieszkały:] Jawidz. Robotnik leśny, d[owód]ca bojowy.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Grupa Konar
Wolinski Stanisław
Ur.[odzony] [w] 1924 [r.].
[Zamieszkały:] Leszkowice.
20 V [19]43 [r.]
Karol
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Wolski Antoni
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Białołęska 70.
Kolporter bibuły.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Woźniakowski Roman
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Marywilska 3. Ukrywa się.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Woźniczko
Szlifierz w narzędziowni w Stalowej Woli, w zakł.[adzie].
15 III [19]43 [r.]
Godło

Wrona Czesław
Ur.[odzony] około 1909 [r.] w Jawornie koło Krakowa.
Do porównania z Wroną Stanisławem.
2 X [19]43 [r.]
E.27

Wrona Stanisław
Ur.[odzony] 26 XII 1909 [r.]. Syn Grzegorza i Marianny, we wsi Słowiki, pow.[iat]
radomski. Zam.[ieszkały] [ul.] Podskarbińska 6 m. 117, lecz właściwie tam nie mieszka,
przychodzi tam czasami, ale bywa bardzo krótko.
Obyw.[atelstwo] polskie. Wyzn.[anie] rzym.[sko]-kat.[olickie]. Zatrudniony w Zarządzie
miejskim u referenta Wydziału Personalnego. Przebywa prawie stale u młodszego o rok
brata Jana, który również jest zatrudniony w Zarządzie Miejskim, a zamieszkały przy
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ul. Grzybowskiej 46 m. 6. Żona Jana z domu Łopaciuk jest rzekomo Białorusinką. U Jana
mieszkał przez jakiś czas niejaki Rudnik, który około miesiąca temu wyjechał do Chełmna.
Do braci W. przychodzą od czasu do czasu jacyś mężczyźni. W dłuższych odstępach czasu
przychodzi do W. jakiś cywil w czapce strażackiej. Jest to zapewne jakiś „tymczasowy”
strażak z prowincji, używający czapki i dokumentów dla ułatwienia przejazdu koleją.
Stanisław W. nie wydala się prawie z domu i nie przychodzi po godzinie policyjnej. Stopa
życiowa braci W. dość wysoka. Mieszkanie przy [ul.] Grzybowskiej składa się z pokoju
i kuchni. Często bywają w restauracji pod „Kominkiem” przy ul. Trębackiej. Ostatnio
wydaje duże sumy w restauracjach, płaci r[achun]ki ok. 3000 zł. Bywa często
w „Amerykańskim” u Webera przy ul. Senatorskiej. Stanisław Wrona pochodzi z rodziny
chłopskiej, ma wykształcenie chłopskie.
19 X [19]43 [r.]
B.13
E.27

Obwód Skowronek
Wróblewski Józef
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] parcel Teresin, gm.[ina] Szymanów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Obwód Skowronek
Wróblewski Mieczysław
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] parcel Teresin, gm.[ina] Szymanów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Wrzosek Leon
Ur.[odzony] 5 III 1906 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 76/37. Elektrotechnik.
20 IX [19]43 [r.]
Rama
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Wydmański Franc
[Zamieszkały:] Miechów. Czaple Małe.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Wydmański Stan
[Zamieszkały:] Miechów. Czaple Małe.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Wyrobiec Bogdan
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Falenica, [ul.] 11 listopada 13.
Aresztowany i odwieziony do W-wy 5 XI [19]43 [r.].
Zapewne wsypany przez aresztowanego poprzednio Zygmunta Juchniewicza.
6 XI [19]43 [r.]
l-451
l-6

Wyrwas Paweł
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Tamka 35.
Malarz. W okresie okupacji bolszewickiej komendant milicji, osobiście aresztował oficerów
polskich. Kierował akcją deportacyjną osadników i rodzin wojskowych. Później prokurator
przy NKWD w Łomży, oskarżyciel wszystkich spraw w Łomży. Mieszka pod własnym
nazwiskiem i utrzymuje kontakt z: Cieślukiem Henrykiem, Strzeleckim Czesławem
i Oleszkówną Ireną.
1 III [19]43 [r.]
Czyn
369

Wyszyński
Wódz Eksów. Drużyny jego działają w tramwajach.
(Brygada Korwina 6 X [19]43 [r.]).
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Z
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Zabłocki
Zam.[ieszkały] przy ul. Mickiewicza 18 m. 44. Komunista, kontaktuje się z Przybylską.
(Rap.[ort] Komora 26 XI 43 [r.]).

Obwód Skowronek
Zacharski Kazimierz
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Skowronki.
B.[yły] radny miejski.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Subl. „Zadra”
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Powązki, [ul.] Powązkowska 54/8.
Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

„Zadra”
Z zawodu drukarz, wywiadowca, członek K[omitetu] D[zielnicowego] Powązki.
(Rap.[ort] „K” 14 XII [19]42 [r.]).

„Zadra”
Był on dość czynnym działaczem PPR na terenie Powązek. Został aresztowany i znajdował
się na przedświątecznej liście zakładników. PPR zapłaciło 10 tys. zł i został skreślony
z listy. Prawdziwe nazwisko Ziółkowski.
Raport N 3 5 XII [19]43 [r.].
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Zadroga Jan (syn)
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Warmińska 33.
Złodziej kolejowy, sekcja sabotażowa. Ukrywa się.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Zagała Józef
B.[yły] prof. gimn.[azjum], Wierzbica. Przywódca tamt.[ejszego] komitetu partii.
15 III [19]43 [r.]
Pozostaje w kontakcie w central.[nym] kom.[itetem] w Miechowie.
Godło

„Zając”
Patrz sub Brylski Michał.
(Rap.[ort] „K” 11 XII [19]42 [r.]).

Zając Józef
Komendant okręgu krakowskiego GL.
(Rap.[ort] nr 3 17 V [19]43 [r.]).

Zajcow Marceli
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] Annopol, bud. 40 m. 45.
Kom.[endant] Annopola. Wykradziony na lewe dokumenty.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
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Zajcow Tadeusz
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Warmińska 31.
Złodziej kolejowy, sekcja sabotażowa. Ukrywa się.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Zalewski Eustachy
Przed wojną był właścicielem taksówki. W charakterze szofera pracował u niego b.[yły] płk
armii ukr.[aińskiej] Pohotowko, znany jako kreatura niemiecka i agent Gestapo.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

Lombard L.dz. 1926
Zalewski Eustachy
Ur.[odzony] 11 V 1894 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Tatrzańska 4 m. 1.
Członek komórki komunistycznej, działającej na terenie fabryki śmigieł „W.Szomański”
w Warszawie, ul. Kamedułów 71 a.
Obecnie jest kierownikiem tej komórki.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999

Zamiecki Stanisław
Ur.[odzony] 8 V 1905 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 78/16.
Robotnik.
Ważniejszy z przywódców.
20 IX [19]43 [r.]
Rama
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Zarębski Józef
Członek bojówki komunistycznej.
(Raport Okr.[ęgu] Małopolska Wschod.[nia]).

„Zawada”
Delegat O.[bozu] P.[olski] W.[alczącej]. Jest komendantem Komendy Zbrojnego
Wyzwolenia.
(Rap.[ort] N 3 17 VII [19]43 [r.]).

Zawadzki
Nazwisko prawdziwe, ps.[eudonim] „Janus” i „Kraszewski”. Jeden z wywiadowców PPR,
który ma za zadanie dekonspirowanie polskich organizacji patriotycznych. Przez długi okres
czasu pracował w O[bozie] N[arodowo] R[adykalnym], obecnie wystąpił i szuka kontaktu
z innymi organizacjami.
(Rap.[ort] Komora 4 I [19]44 [r.]).

Zawadzki Feliks
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Sitkowska 16.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999

Zawiślak Edward
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Bazyliańska 1.
Sabotaż.
8 XI [19]43 [r.]
Czyn 699
999
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Zawiślak Henryk.
Zam.[ieszkały] ul. Bazylianska 17.
D[owód]ca sekcji egzekutywy PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Grupa Konar
Zawistowski Henryk
[Zamieszkały:] Kolonia Brzeźnica Bychowska.
20 V [19]43 [r.]
Karol

Zawisza
Brał udział w akcji na Wytwórnię Papierów Wartościowych.
(Archiwum Szt.[abu] GL.)

Zawisza Maria
Ur.[odzona]
Zam.[ieszkała] [ul.] Narbuta 44 m. 14.
Koleżanka Wandy Wasilewskiej z jej dawnej pracy komunistycznej, obecnie zajmuje
wysokie stanowisko w PPR. Częstymi jej gośćmi są dwaj inżynierowie, właściciele
Zakładów Mechaniczych (Kazimierzowska 61), byli oni również redaktorami „Trybun”. Do
Zakł.[adów] Mech.[anicznych] przychodzi czasami wysoki brunet, który rozdaje bibułę.
11 IX [19]43 [r.]
l-6

Zabrowienko Anatol
Jest szefem propagandy i łącznikiem w Związku Rosyjskich Emigrantów.
(Rap.[ort] „K” 4 XII [19]43 [r.]).
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Zegota Stefan.
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] przy ul. Stolarskiej 5.
Członek bojówki komunistycznej.
18 XI [19]43 [r.]
l-6071
l-6

Zelezkiewicz Leonard
Ur.[odzony] 22 VI 1897 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Obozowa 66/42.
Szofer.
Ważniejszy z przywódców.
20 IX [19]43 [r.]
Rama

Zelinger
[Zamieszkały:] Bobowa, jak Platner.
15 III [19]43 [r.]
Godło

Zelmarowicz
Malarz. [Zamieszkały:] Miechów-Janów. Komunista. Przynależność do PPR lub GL nie
stwierdzona.
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Zemsta”.
Jeden z głównych kierowników PPR na teren Warszawa-Północ. Z zawodu lekarz.
Kontaktuje się z Nowatką i Dobrzyńskim. Obecnie obaj w Józefowie.
(Rap.[ort] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).
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„Zemsta”
(Nazwisko nie jest znane).
Lat 26, przyjeżdża z Żoliborza. Prowadzący wykłady sekcji wojskowej GL.
(Rap.[ort] Kaktus 20 I [19]43 [r.]).

„Zenek” „Leon” „Zojka”
Z grupy „Witolda”. W dn.[iu] 13 IX wyjechali do stacji Międzyborów, wieś Sade Budy,
gdzie od gospodarza Jana Maciaka zabrano 10 sztuk pistoletów typu „VIS” oraz 15 sztuk
granatów jajowych. Broń tę odebrał w W-wie „Gustaw”. Zenek – ciemny blondyn, małe
wąsiki, zielony kapelusz, granatowe spodnie, marynarka brązowa.
18 IX [19]43 [r.]
Kama

Obwód Skowronek
Zielinski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] osada Oryszew, gm.[ina] Szymanów.
5 X [19]43 [r.]
Józef (Knajpa)

Lombard-L.dz.1626
Zielinski Karol
Ur.[odzony] 3 XI 1911 [r.].
Zam.[ieszkały] [ul.] Jana III 15 m. 2.
Członek komórki komunistycznej działającej na terenie fabryki śmigieł „W. Szomański”
w Warszawie, [ul.] Kamedułów 71 a.
9 X [19]43 [r.]
Edward
999
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Zieliński Bronisław
Zam.[ieszkały] [ul.] Borzymowska 43. Członek PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

„Zielony”
Rysopis: korpulentny, niskiego wzrostu, zarost jasny rzadki, lat ok. 40. Jest komendantem
„K” dzielnicy Marymont.
(Raport N 3 5 XII [19]43 [r.]).

„Zielony”
Były komendant I-szej Dzielnicy PPR obejmującej Marymont, Żoliborz, Bielany, Piaski.
Obecnie przeniesiony gdzie indziej.
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Zienkiewicz Stanisław
II-gi zastępca kom.[endanta] C[entralnego] W[ydziału] Z[awodowego] PPR dzielnicy Praga.
Były pracownik „Avii”, ma zakład ślusarski na ul. Łomżynskiej 13. Jest kierownikiem
działu organizacyjnego i administracyjnego dzielnicy. Zam.[ieszkały:] W-wa,
[ul.] Grochowska 282/15, z zawodu tokarz, syn Jana i Rozalii, ur.[odzony] 12 I 1892 r.,
kapral WP.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Zima
Zam.[ieszkały:] Ostrów, ul. Miodowa róg Piłsudskiego, fotograf. Członek bojówki
komunistycznej.
(Raport Okręgu Małopolska Wschod.[nia]).
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Zimmerman H.
Członek PPR na terenie fabryki „Pocisk” w Rembertowie. Utrzymuje łączność z członkami
PPR ale wyłącznie z osobami przynależności niemieckiej.
(Rap.[ort] Kaktus 11 XII [19]43 [r.]).

Ziołkowski Franciszek
[Zamieszkały:] Tarnobrzeg. Gorzyce.
15 III [19]43 [r.]
Godło

„Ziuta”
Znana z K[omitetu] D[zielnicowego] Czerniaków. Brała udział w zebraniu Komitetu
Redakcyjnego „Głosu Warszawy”.
(Rap.[ort] „K” 11 II [19]43 [r.]).

Zołatkowska Zofia Janina
Ur.[odzona] 14 X 1905 [r.] w Mińsku Maz.[owieckim].
[Zamieszkała:] W-wa, ul. Czarnieckiego nr 31 m. 1 od 28 III 1934 r., wdowa po znanym
komuniście, który za swoją działalność siedział w więzieniu polskim. Przed wojną była
działaczką komunistycz.[ną]. Od dłuższego czasu utrzymuje znajomość z Zygmuntem
Kurowskim ([zamieszkałym] [ul.] Haukego 14), który prawdopodobnie jest jej
zwierzchnikiem i pomaga jej materialnie, umożliwiając jej produkcję wódek gatunkowych
oraz perfum. W końcu września [19]39 r. Z. silnie zabiegała o pokój dla Kurowskiego,
zaznaczając, że K. jest bardzo ważną osobistością i że właściciele mieszkania muszą
gwarantować niejako jego bezpieczeństwo. Z. wprowadziła K. do kuchni R[ady] G[łównej]
O[piekuńczej] [przy] ul. Czarnieckiego, gdzie sama jada obiady. Charakterystyczne,
że Zołądkowska początkowo na terenie kuchni znała się z K., od niejakiego zaś czasu udają
oboje, że się nie znają. Przypuszczam, że Zołądkowska ze względu na swoją partyjną
przeszłość została wciągnięta do PPR i stąd jej znajomość z Kurowskim.
19 XI [19]43 [r.]
l-418
l-6
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Fabryka Lilpop
Zuchmanski Roman
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Sulejówek, Szosa Okuniewska 9.
2 III [19]43 [r.]
Rama
999

Zostowski Marian
Zam.[ieszkały] [ul.] Bojanowska 26. Członek egzekutywy PPR.
(Raport „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Zukowski
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały:] Rembertów, [ul.] Poligon 32/4.
Członek PPR (sieć własna).
1 I [19]43 [r.]
N3

Zwitowski Henryk
Członek PPR na terenie Brzeznicy Bychawskiej. Chodzi na rabunki.
(Bliższe inform.[acje] w rap.[orcie] Okręgu Lubelskiego z dn.[ia] 15 X [19]43 [r.]).

Zybert Mieczysław.
Ur.[odzony] w 1899 r. Zam.[ieszkały:] Rembertów, ul. Sosenkowskiego 51. Jest
propagatorem ustroju komunistycznego w Polsce. Posiada on szereg luźnych kontaktów
z wybitniejszymi działaczami komuny na terenie Rembertowa. Pracuje on jako poborca
podatkowy w Jabłonnie, gdzie prawdopodobnie pracuje także organizacyjnie.
(Rap.[ort] Kaktus 21 XII [19]43 [r.]).
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Inż. Zygmunt Romuald
Mieszka przy ul. Walecznych na Saskiej Kępie 51 m. 3. Pracuje w miejskim biurze
Planowania Miasta. Odgrywa on wybitną rolę w komunie.
(Rap.[ort] Komora 14 II [19]44 [r.]).

Zysek Tadeusz
Zam.[ieszkały] Stare Miasto 1 m. 29.
Zatrudniony w kolumnie dezynfekcyjnej. Były członek O[bozu] N[arodowo]
R[radykalnego], zdradza sympatie komunistyczne. Głośno wyrażał swoje zadowolenie
z powołania do życia Krajowej Rady Narodowej.
(Komora 14 III [19]44 [r.]).
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„Żak”
Kapral WP – pilot. Były pracownik majątku Wścieniec – należącego do p. Górskiego.
Członek PPR.
(Rap.[ort] „Kaktus” 9 XI [19]43 [r.]).

Żelechowska Maria
Z d.[omu] Silwertówna. nazywana popularnie „Nadzia”, zam.[ieszkała] [ul.] Słowackiego
6a m. 7. Zawodowa kolporterka bibuły komunistycz.[nej] w Warszawie.
(Rap.[ort] Kaktus [19]42 [r.]).

Żołądek
Członek PPR.
(Raport. „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).

Żołądek
Członek PPR. Aresztowany, znajduje sie na liście skazanych na śmierć
(Raport „K” 5 II [19]44 [r.]).

Żołądek
Ur.[odzony]
Zam.[ieszkały] [ul.] Bagno 5/119. Członek PPR (sieć własna).
1 XI [19]43 [r.]
N3

Żychowicz I.
Zam.[ieszkały] na Żeraniu ul. Modlińska 31 – właściciel sklepu.
Kolporter bibuły PPR-owskiej.
(Raport. „Klasztor” 20 I [19]44 [r.]).
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„Żyła”
Z zawodu ślusarz. Członek PPR w dzielnicy Powązki.
(Rap.[ort] „K” 14 XII [19]42 [r.]).

Żyliński Stanisław
Zam.[ieszkały] ul. Mackiewicza 7. Członek PPR.
(Klasztor 1 IV [19]44 [r.]).

[…]ciaszek
Komunista, pracuje w Arbeitsamcie lub Magistracie w Pruszkowie. Instruuje komunistów
pracujących w Warsztatach Kolejowych.

[…]urkacki
Pułkownik. Pracuje w „Trybunie Wolności” w Warszawie, chodzi […] pod eskortą czterech
uzbrojonych […]wców PPR.
([…] Druga Brygada 4 I [19]43 [r.]).

[…]ksandrow Włodzimierz
Znany działacz komunistyczny z przed wojny, członek K[omitetu] C[entralnego]
K[omunistycznego] Z[wiązku] M[łodzieży] [Polskiej], gdzie był sekretarzem. Ostatnio
pojawił się w W-wie. Wzrost średni, barczysty, dobrze ubrany, kończył szkołę
kominternowską. Czynny działacz na terenie organizacji „Wolność i lud”.
(Rap.[ort] nr 3 17 V [19]43 [r.]).

[…]mierz
Zam.[ieszkały:] W-wa, ul. Leszno 125 – komunista członek […] R., bierze udział
w napadach rabunkowych.
(Rap.[ort] Kaktus 20 I [19]44 [r.]).
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[…]ram[…]
Ur.[odzony]
Syn
Wyzn.[anie]
Narod.[owość]
Zawód
Stan c.[ywilny]
Adres
Współpracownik „Nowych Widnokręgów” – czasopisma drukowanego w Moskwie.
Vide arkusz spec, „Nowe Widnokręgi”.
„Sierp i Młot” z 2 VII [19]41 [r.].
M + ON
(Rap.[ort] „K” […]).

N.N.
Kuzynka Winawera, tłumaczka dzieł z jęz.[yka] angielskiego, adres nieznany.

? ?
Właściciele Zakładów Mechanicznych, [ul.] Kazimierzowska 61 – redaktorowie dawni
„Trybun”.
Przychodzi do nich do biura wysoki brunet i rozdaje bibułę.
W kontakcie z Marią Zawisza.
11 IX [19]43 [r.]
Rama

?
Pracownik zakładu szklarskiego ([Al.] Jerozolimskie 35 w podwórzu). Lokal PPR.
Tytułują go tam „pan major”.
Wysoki, przystojny, lat ok. 35-37.
Komunista.
Lato [19]43 [r.].
Pracownia 626
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Na miejsce zabitego przez Niemców sekretarza KC i PPR Nowotki (Stary, Marian) został
w marcu mianowany sekretarzem osobnik małego wzrostu, dawny sekretarz klasowego,
komunizującego Związku Zawodowego przemysłu drzewnego, czy chemicznego w W-wie
i zarazem członek wydziału zawodowego KW i KPP.
Nazwiska ani pseudonimu nie dało się stwierdzić.
18 IX [19]43 [r.]
Rama

513

