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W nawiązaniu do pisma Pana Rzecznika z dnia 28 maja 2008r., o sygn. RPO-

589742-II/08/PS, skierowanego na ręce Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które dotyczyło kwestii odnalezienia 

kartotek członków brygady specjalnej SS dowodzonej przez Oskara Dirlewangera -

uprzejmie informuję, że Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

bezpośrednio po ukazaniu się publikacji: „Kaci Warszawy żyją..." w dzienniku 

„Rzeczpospolita", podjęła działanie zmierzające do zweryfikowania wskazanych tam danych. 

W tym celu dokonano przeglądu prowadzonych postępowań karnych dotyczących 

zbrodni nazistowskich popełnionych w Warszawie, w trakcie trwania Powstania 

Warszawskiego. 

Pragnę poinformować, że Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Nardowi 

Polskiemu w Warszawie prowadzi obecnie sześć takich postępowań. 

W ramach jednego z nich, oznaczonego sygn. S 1/06/Zn a prowadzonego w sprawie: 

zabójstwa dokonanego przez żołnierzy niemieckich w dniach 8 i 9 sierpnia 1944r w ruinach 

Teatru Wielkiego w Warszawie na 350 osobach należących do polskiej ludności cywilnej 

oraz usiłowania zabójstwa w miejscu i czasie j.w. W. Świątkowskiego i J. Szajkowskiego tj. o 

przestępstwa z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944r. o wymiarze kary dla 

faszystowsko - hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością 



cywilna i jeńcami oraz zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. z 1946r nr 69 poz.377 z późn. 

zm.), - zgromadzono dotychczas materiał procesowy uprawdopodobniający udział jednostki 

Dirlewangera, w walkach na Woli. 

W ramach tego postępowania już 14 lipca 2006r., Oddziałowa Komisja w Warszawie 

skierowała do niemieckiej Prokuratury w Koblencji wniosek o udzielenie pomocy prawnej, 

polegającej na spowodowaniu przeprowadzenia kwerendy w Bundesarchiv w Koblencji w 

celu odnalezienia materiałów dotyczących niemieckich działań zbrojnych na terenie Teatru 

Wielkiego, w dniach 8 i 9 sierpnia 1944r. oraz ustalenia składu osobowego niemieckiej 

jednostki wojskowej. 

Nadmienić należy, że we wniosku tym wskazano, iż żołnierze ci mogli pochodzić z 

dowodzonego przez Reinefartha batalionu Dirlewangera, który w dniu 6 sierpnia 1944r po 

godz. 18.00 dotarł na teren Ogrodu Saskiego. 

Do chwili obecnej, pomimo wystosowania ponaglenia - Komisja Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu nie otrzymała żądanych informacji w tym zakresie. 

Dodatkowo pragnę wskazać, że w ramach wykonywanych czynności, w związku z 

cytowaną publikacją, analizie prawno - karnej zostanie poddane trzynaście postępowań 

karnych prowadzonych w byłej Komisji Badania Zbrodni hitlerowskich w Polsce, a 

dotyczących zbrodni popełnionych w trakcie Powstania Warszawskiego, oraz jedno 

dotyczące zbrodni popełnionych na terenie Lubelszczyzny. 

Zakończona analiza pozwoli na wytypowanie materiału dowodowego dotyczącego 

jednostki Dirlewangera, oraz rozstrzygnie czy w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki 

wyrażone w art. 17 § 1 pkt 7 kpk. 

Jednocześnie, uwzględniając specyfikę uzyskanych z Muzeum Powstania 

Warszawskiego materiałów, niezwłocznie w ramach wskazywanego śledztwa o sygn. S 

1/06/Zn Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie 

- zostaną podjęte działania zmierzające do procesowej weryfikacji w drodze 

międzynarodowej pomocy prawnej informacji o miejscach zamieszkania byłych członków 

formacji Oskara Dirlewangera. 

Dalsze dane i informacje o sposobie załatwienia sprawy przekaże Panu Rzecznikowi 

po przeprowadzeniu wskazanych czynności. 


