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Dnia  lutego 2017 r. 
 
Janusz Jagiełłowicz – prokurator  

Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie 

w sprawie popełnienia zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią 
przeciwko ludzkości, polegającej na aresztowaniu we wsi Osieck Drawski ówczesny 
powiat  Drawsko Pomorskie ( Wutzig, kreis Dramburg), a następnie powieszeniu w 
trybie postępowania specjalnego jesienią 1941 r. przez funkcjonariuszy Gestapo z 
placówki w Pile polskiego robotnika przymusowego Henryka Murawskiego( 
Mórawskiego ), zatrudnionego u miejscowego gospodarza Wilhelma Uckera, pod 
zarzutem utrzymywania niedozwolonych stosunków z miejscową Niemką, to jest o 
przestępstwo określone w art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze 
kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się 
nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69, 
poz. 377 z 1946 r. z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 
1988 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. 
zmianami  zawartymi w Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749) 
 
na podstawie art. 322 § 1 k.p.k.  
 
 

postanowił: 
 
 

1. umorzyć śledztwo nr S 9. 2017.Zn prowadzone  w sprawie: 
 popełnienia zbrodni nazistowskiej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko 
ludzkości, polegającej na aresztowaniu we wsi Osieck Drawski, ówczesny powiat 
Drawsko Pomorskie ( dawniej Wutzig, kreis Dramburg ) i powieszeniu  w trybie 
postępowania specjalnego jesienią 1941 r. w przez funkcjonariuszy III Rzeszy- 
pracowników Gestapo z placówki w Pile  polskiego robotnika przymusowego 
Henryka Murawskiego ( Mórawskiego) – s. Józefa i Pelagii, zatrudnionego u 
miejscowego gospodarza Wilhelma Uckera, pod zarzutem utrzymywania 
niedozwolonych stosunków z miejscową Niemką, tj. o przestępstwo określone w 
art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – 
hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i 
jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 69, poz. 377 z 1946 r. z 
późniejszymi zmianami) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1988 r. o 
Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 z późn. zmianami  
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zawartymi w Dz. U. z 2016 r. poz. 152, 178, 677, 749).) – wobec niewykrycia 
sprawców tej zbrodni – na podstawie art. 322 § 1 k.p.k.  
 

 
 
 

UZASADNIENIE 

W dniu 4  listopada 1971 r. sędzia Sądu Wojewódzkiego w Koszalinie – delegowany 
do tamtejszej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich wszczął śledztwo w 
sprawie aresztowania we wsi Osieck Drawski, ówczesny powiat Drawsko Pomorskie 
( dawniej Wutzig, kreis Dramburg ) i powieszenia  w trybie postępowania specjalnego 
jesienią 1941 r. w przez funkcjonariuszy III Rzeszy- pracowników Gestapo z placówki 
w Pile  polskiego robotnika przymusowego Henryka Murawskiego ( Mórawskiego) – 
s. Józefa i Pelagii z d. Godzieb ur. 01.05. 1908 r. w Lesznie pow. Przasnycz, 
zatrudnionego u miejscowego gospodarza Wilhelma Uckera, pod zarzutem 
utrzymywania niedozwolonych stosunków z miejscową Niemką. Postępowanie to 
zostało zawieszone postanowieniem z dnia 22 czerwca 1979 r., a następnie podjęte 
w dniu 14 stycznia 2013 r. przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie i prowadzone pod sygnaturą S 
1.2013.Zn, a po wyłączeniu stosownych materiałów procesowych pod nową 
sygnaturą S  .2017.Zn.  

W toku prowadzonego w tej sprawie postępowania, ustalono, co następuje: 
Większość  obywateli polskich, zatrudnionych w czasie II wojny światowej na 

terenie III Rzeszy Niemieckiej podjęła pracę pod przymusem w związku z: 

 sporządzeniem przez niemieckie władze okupacyjne imiennych list 
osób wyznaczonych do wyjazdu na roboty, 

 schwytaniem ich w łapankach przeprowadzanych niemalże do ostatnich 
dni okupacji, 

 skierowaniem do prac przymusowych w charakterze robotników 
cywilnych polskich jeńców wojennych – szeregowych i podoficerów 
wziętych do niewoli we wrześniu 1939 r. , po uprzednim, bezprawnym 
pozbawieniu  ich statusu jeńców. 

Polscy robotnicy przymusowi byli najczęściej zatrudniani w firmach 
zbrojeniowych, spożywczych, transporcie oraz głównie w gospodarstwach rolnych i 
majątkach ziemskich. Warunki pracy i egzystencji robotników przymusowych były 
bardzo ciężkie i na ogół wyniszczające fizycznie. Warunki bytowe należały w dużej 
mierze, w zależności od miejsca zatrudnienia od złych do bardzo złych w obozach 
pracy przymusowej oraz na ogół lepszych w gospodarstwach rolnych. Zatrudnionych 
w III Rzeszy  polskich robotników przymusowych poddano policyjnemu orzecznictwu. 
Wprowadzono reguły, tzw. „potraktowania specjalnego” (Sonderbehandlung), które 
zezwalały nazistowskiej policji niemieckiej na szybkie uśmiercanie poszczególnych 
osób, a nawet całych grup ludzi, w warunkach stwierdzenia poważnego zagrożenia 
dla bezpieczeństwa Rzeszy, bez konieczności przeprowadzenia rozprawy sądowej. 
Dla polskich robotników zatrudnionych masowo w newralgicznych gałęziach 
gospodarki III Rzeszy wydano wiele przepisów administracyjnych, tzw. ,, zasad 
funkcjonowania’’ zgodnie z którymi za napaść na Niemców  i akty sabotażu groziły 
bardzo surowe kary. Przypadki naruszenia tych przepisów na terenie ówczesnego 
powiatu szczecineckiego  badał Referat ,, E’’  Wydziału II Policji Państwowej w Pile. 
Do listopada 1942 r. decyzje o egzekucji wydawał Reichsfuhrer SS i szef niemieckiej 
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policji  Himmler, później również  szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy 
(RSHA) SS-Obergruppenführer Ernst  Kaltenbrunner lub szef Gestapo Heinrich 
Müller Na tej podstawie powieszono publicznie wielu Polaków  min. za utrzymywanie 
intymnych stosunków z Niemkami czy też rzekomą napaść na niemieckich 
pracodawców. Skazywano ich także na karę śmierci za samowolne zrywanie 
stosunku pracy oraz inne drobne wykroczenia. Do chwili obecnej nie zdołano ustalić 
precyzyjnych danych o liczbie takich wyroków śmierci. 

 Henryk Murawski ( Mórawski ) w okresie przedwojennym zamieszkiwał wraz z 
żoną oraz dwojgiem dzieci : Marianem i Stanisławem we wsi Leszno, ówczesny 
powiat Przasnysz. Stąd, krótko przed wybuchem II wojny światowej został 
zmobilizowany do odbycia służby wojskowej. W trakcie kampanii wrześniowej , jako 
żołnierz  35 Pułku Piechoty Wojska Polskiego dostał się do niewoli niemieckiej i 
przebywał początkowo  w stalagu Gross Born - Westfalenhof. Pod koniec 1940 r. 
hitlerowskie władze przeprowadziły masową  akcję tzw.  zwalniania jeńców z niewoli. 
Faktycznie oznaczało to  pozbawienie ich statusu jeńców wojennych i dalsze 
zatrudnienie na rzecz gospodarki III Rzeszy jako cywilnych robotników 
przymusowych. Większość zwolnionych z tego obozu mężczyzn została skierowana 
do pracy na roli w miejscowych i okolicznych gospodarstwach rolnych należących do 
Niemców lub w pobliskich majątkach ziemskich. Tu wyżej wymieniony został 
przydzielony przez Arbeitsamt w Szczecinku do pracy we wsi Wutzig ( obecnie 
Osieck Drawski ) u gospodarza  o nazwisku Wilhelm Ucker. Do jego, obowiązków 
należało wykonywanie wszystkich zleconych mu prac fizycznych i pomoc w 
prowadzeniu gospodarstwa. Na początku 1941 r. Henryk Murawski ( Mórawski ) 
nawiązał bliskie relacje z miejscową Niemką o imieniu Hildegarda. Wiosną tego roku 
wyżej wymieniony został zatrzymany przez miejscowych żandarmów i przewieziony 
do placówki Gestapo w Pile a następnie osadzony na okres kilku miesięcy w 
miejscowym więzieniu policyjnym. Powodem jego zatrzymania był  donos jaki złożyła 
jego znajoma Niemka, która  według relacji przesłuchanych świadków miała oskarżyć 
go o próbę gwałtu lub naruszenie nietykalności cielesnej. 
Zgodnie z obowiązującymi wówczas wytycznymi szefa Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy  Gestapo rejencji pilskiej wdrożyło wobec Henryka 
Murawskiego (Mórawskiego) tryb postępowania specjalnego tzw. sonderbehandlung, 
w efekcie którego podjęta została decyzja o jego fizycznym zgładzeniu. Przy 
ujawnieniu wymienionych  przypadków, odpowiednia jednostka policji występowała z 
wnioskiem do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) o potraktowanie 
specjalne. RSHA decydował, czy obcego narodowo należy zlikwidować, umieścić w 
obozie koncentracyjnym, czy też w przypadku zdolności do zniemczenia, w 
przypadku niedozwolonego stosunku seksualnego – zniemczyć. Decyzję 
przekazywano do odpowiedniej jednostki policji telefonogramem. Ta miała 
przygotować egzekucję i ją wykonać.  
Ustalono, iż wszelkie przypadki tego rodzaju „zachowań” polskich robotników 
przymusowych i naruszenia przepisów badał referat E Wydziału II  Tajnej Policji 
Państwowej  ( Gestapo ) . Referat miał obowiązek sporządzenia projektu wniosku w 
sprawie specjalnego traktowania, który przedkładano następnie kierownikowi danej 
jednostki Tajnej  Policji Państwowej. Ten zaś dalej przekazywał go pisemnie lub 
telegraficznie do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Zadaniem konkretnej 
placówki Policji Państwowej, na terenie której doszło do popełnienia rzekomego 
wykroczenia/przestępstwa  było przygotowanie egzekucji i przeprowadzenie jej 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. 
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Egzekucja Henryka Murawskiego ( Mórawskiego  ) odbyła się jesienią 1941 r. 
publicznie w godzinach przedpołudniowych na polnej drodze prowadzącej z Wutzig 
do Virchow (Wierchowa ) . Ofiara została  uprzednio przywieziona samochodem 
ciężarowym  z aresztu w Pile. Wyżej wymienionego powieszono na przydrożnym 
drzewie. Pod eskortą funkcjonariuszy Gestapo oraz kilku żandarmów 
przetransportowano go na miejsce egzekucji samochodem ciężarowym. 
Funkcjonariusze właściwej miejscowo jednostki żandarmerii doprowadzili tam 
zatrudnionych u niemieckich gospodarzy polskich robotników, którzy mieli przyglądać 
się wykonaniu kary śmierci. 

 Przebieg egzekucji wyglądał w następujący sposób: funkcjonariusze Gestapo 
przerzucali linę przez gałąź drzewa i założyli pętlę na szyję ofiary, która miała 
związane ręce na plecach i stała na klapie  samochodu ciężarowego. Następnie 
funkcjonariusz Gestapo wygłosił przemówienie, z treści którego wynikało, iż Polak 
zostanie powieszony ze względu na dopuszczenie się aktu przemocy wobec 
niemieckiej kobiety. Sam wyrok miał stać się także ostrzeżeniem dla innych 
robotników przymusowych przed tego rodzaju zachowaniem. Następnie samochód 
ruszył do przodu, przez co ofiara wpadła w pętlę, która zacisnęła się na jego szyi. 
Obecny na miejscu egzekucji lekarz po upływie krótkiego czasu zbadał ciało, 
stwierdzając  zgon. Zwłoki Polaka zostały następnie zabrane i wywiezione 
samochodem ciężarowym w nieznanym kierunku i pochowane w nieustalonym 
miejscu względnie skremowane. Zgonu Polaka nie zgłoszono w miejscowym 
Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie zachowały się także stosowne dokumenty dotyczące  
zgłoszenia zgonu Henryka Murawskiego ( Mórawskiego ) w USC w Wierzchowie.  O 
powyższym fakcie hitlerowska administracja powiadomiła za pośrednictwem 
niemieckiego wójta żonę ofiary - Helenę.  

Bez wątpienia opisana wyżej egzekucja nastąpiła w ramach tzw. 
„postępowania specjalnego” (sonderbehandlung). Tego rodzaju bezprawne działania 
były w czasie trwania okupacji narzędziem represji hitlerowskiego aparatu 
policyjnego wobec robotników przymusowych, którym zarzucano oprócz niechęci do 
pracy, wrogie działania wobec III Rzeszy Niemieckiej, ale także niepożądane 
zachowania wobec osób narodowości niemieckiej. Przy ujawnieniu tego rodzaju 
przypadków odpowiednia miejscowo jednostka policji bezpieczeństwa występowała z 
wnioskiem do Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) o potraktowanie 
specjalne. 

RSHA decydował, czy obcego narodowo należy zlikwidować, czy też  wysłać 
do karnego obozu pracy. Zadaniem miejscowej Policji Państwowej (Gestapo), w tym 
przypadku z rejencji pilskiej,  po zapadnięciu stosownej decyzji, było przygotowanie i 
przeprowadzenie egzekucji, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Po raz pierwszy 
pojęcie trybu specjalnego, użytej w dalekopisie szefa policji bezpieczeństwa z dnia 
20 września 1939 r., skierowanym do wszystkich jednostek Policji Państwowej w 
sprawie zasad bezpieczeństwa wewnętrznego podczas wojny. Wskazano w nim, że 
we wszystkich przypadkach, które mogły zagrażać jednolitości i woli narodu 
niemieckiego należało rozważać przypadki, które można załatwić drogą zwyczajną 
oraz te, które wymagające zastosowania trybu specjalnego. Chodziło o takie 
sytuacje, których „niecność”, niebezpieczeństwo i propagandowy charakter wymaga, 
bez względu na osobę, surowej reakcji, a mianowicie egzekucji. Hermann Göring, 
jako premier, pełnomocnik planu 4-letniego i przewodniczący Rady Ministerialnej do 
Spraw Obrony Rzeszy w piśmie z dnia 8 marca1940 r., skierowanym do najwyższych 
władz III Rzeszy, stwierdził, że bezproblemowy sposób funkcjonowania Polaków 
zagwarantują specjalne regulacje. Do wydania takich przepisów upoważnił 
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Reischführera SS i Szefa Niemieckiej Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Heinricha Himmlera. Jednocześnie w piśmie tym Hermann Göring zobowiązał 
Polaków do noszenia emblematu, który musiał być na stałe przytwierdzony do 
ubrania. Każdy Polak zgodnie z wytycznymi Hermanna Göringa miał otrzymać 
specjalną legitymację ze zdjęciem. Do wydania specjalnych przepisów szczegółowo 
regulujących te kwestie Hermann Göring upoważnił również Reischführera SS i szefa 
Niemieckiej Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.  

Heinrich Himmler natychmiast zrobił użytek z otrzymanego uprawnienia do 
uregulowania życia Polaków i w dniu 8 marca 1940 r. sporządził tzw. szybki list (Nr IV 
D 2 382/40), regulujący sposób postępowania Gestapo z robotnikami wrogo 
ustosunkowanymi do narodu niemieckiego. Upoważnił w nim placówki Gestapo do 
zwalczania niebezpieczeństwa wszelkimi dostępnymi środkami, takimi jak 
ostrzeżenie przez policję państwową, krótkoterminowe aresztowanie. Jeżeli te środki 
okazały się niewystarczające Gestapo otrzymało polecenie, aby w przypadku 
nieposłuszeństwa uchylania się od pracy i działań wrogich dla Rzeszy, które mogły 
stanowić zagrożenie dla narodu niemieckiego (ideologii nazistowskiej), kierować 
robotników do obozów pracy, a w przypadku notorycznego uchylania się od 
obowiązków wysyłać ich do kamieniołomów przy obozie koncentracyjnym 
Mauthausen. Zalecono funkcjonariuszom III Rzeszy, aby szczególnie trudne 
przypadki zgłaszano szefowi policji i bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa, który 
po rozpoznaniu sprawy miał zdecydować o ewentualnym wszczęciu trybu 
specjalnego traktowania.  

W instrukcji dla robotników polskich z dnia 9 marca 1940 r. dotyczącej 
obowiązków robotników i robotnic cywilnych narodowości polskiej podczas ich 
pobytu w Rzeszy wskazano miedzy innymi, że kto będzie utrzymywał stosunki 
seksualne z kobietą lub mężczyzną narodowości niemieckiej lub zbliżał się do nich w 
jakiś inny nierządny sposób, zostanie skazany na śmierć. Z treścią tej instrukcji 
robotnicy byli zapoznawania przed rozpoczęciem pracy w Rzeszy, a przy okazji 
później ją przypominano.  

Heinrich Himmler w dniu 3 września 1940 r. wydał kolejny akt regulujący życie 
Polaków w Rzeszy – okólnik o sygn. S-IV-D2-3382/40 w sprawie trybu postępowania 
wobec robotników przymusowych polskiej narodowości zatrudnionych na terenie 
Rzeszy. Jeden z rozdziałów tego aktu regulował kwestie dotyczące trybu 
specjalnego. Postępowanie to (tryb specjalny) obejmować miało przede wszystkim 
mężczyzn, którzy utrzymywali stosunki cielesne z niemieckimi kobietami. Tylko w 
wyjątkowych przypadkach dopuszczano zastosowanie trybu specjalnego wobec 
kobiet narodowości polskiej. Z propozycją zastosowania trybu specjalnego właściwy 
funkcjonariusz III Rzeszy miał występować w terminie natychmiastowym w formie 
szybkiego listu. Wniosek o „sonderbehandlung” składany miał być do szefa policji 
bezpieczeństwa dalekopisem, przy czym zawierać miał opis stanu faktycznego i 
ustalenie narodowości danej osoby. Konieczne było również zawarcie we wniosku 
adnotacji o tym, czy osoba miała świadomość dopuszczenia się czynów 
zabronionych. Do wniosku należało załączyć również orzeczenie lekarskie 
odnoszące się do pochodzenia rasowego. W okólniku tym zaznaczono jednocześnie, 
że aby nie dochodziło do dwukrotnego rozpoznawania tej samej sprawy należało 
zrezygnować z osobnego wniosku o areszt. Wniosek taki miał być zawarty w tym 
samym raporcie co propozycja trybu specjalnego. Raporty zawarte w „szybkim liście” 
należało kierować do referatu IV D 2 Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. 
Jednocześnie w dokumencie tym nałożono na odpowiedzialnych funkcjonariuszy III 
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Rzeszy obowiązek wykonywania aresztu w taki sposób, aby przynosił on skutek 
odstraszający.  

Zarządzenie Reichsführera i szefa niemieckiej policji z dnia 5 lipca 1941 r. o 
sygn. S.IVD 2c 4883/40g-196 również dotyczyło trybu specjalnego postępowania 
wobec robotników cywilnych i więźniów wojennych osadzonych w Rzeszy. W akcie 
tym rozszerzono traktowanie specjalne na jeńców wojennych zatrudnionych w 
Rzeszy. 

W toku przedmiotowego śledztwa przeprowadzone w Oddziałowym Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Szczecinie oraz Biurze 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Warszawie kwerendy nie przyniosły 
pozytywnych rezultatów. Również stosownych danych i dokumentów, dotyczących 
opisanego przypadku potraktowania specjalnego robotnika przymusowego nie 
posiada Centrala Ścigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu Istotnych dla 
sprawy ustaleń nie poczyniono również odnośnie Niemców- funkcjonariuszy pilskiego 
gestapo, będących bezpośrednimi autorami wydania decyzji o uśmierceniu polskiego 
robotnika oraz  bezpośrednimi wykonawcami egzekucji. Oddziałowa Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, pomimo 
przeprowadzenia w tym kierunku działań nie zdołała  poczynić stosownych ustaleń 
odnośnie ówczesnych funkcjonariuszy Gestapo z Piły- pracowników referat E 
Wydziału II , do których kompetencji należało wdrożenie trybu postepowania 
specjalnego i samo wykonanie kary śmierci. Tutejsza Oddziałowa Komisja jest w 
posiadaniu  listy imiennej 45  funkcjonariuszy placówki Gestapo w Pile, obsadę której 
tworzyli wówczas w różnych okresach czasu min. : Roland Weiss, Anton Fest, dr 
Freitag, Franz Wenzel, Kraus,  Otto Liebtahl,  Zeitz,  Mechow, , Buchmayer, Kreft, 
Zastrow, Reschka, Stern, Petzke, Bartsch,  Heinrich Mirbach, Walter Knoll, 
Mohlenhof, Saak, Spickermann, Albrecht, Paul Kischkel, Fritz Lempik,  Fritz Kergel, 
Dulk, Heinrich Pfennig, Malbach,  Walter Vossberg, Ernst Schmidt, Dehmel, Georg 
Gielow, Rolfsmayer, Fritz Hubner,  Lothar Ress,  Peter Gobel, Franz Georing, 
Liebehenschel, Drews, Kurt Zuhlke, Just, Kipper, Walter Forstenau, Franz, Anton 
Schmitz oraz Kersten 

 Biorąc pod uwagę ich daty urodzenia, brak jednoznacznych dowodów 
wskazujących iż to właśnie oni imiennie uczestniczyli w postępowaniu specjalnym 
przeciwko H. Murawskiemu ( Mórawskiemu ) lub wykonali  na nim karę śmierci, 
można z całą pewnością stwierdzić, iż już nie żyją, gdyż aktualnie mieliby  ukończone 
co najmniej  100 lat a w innym  przypadku nie zgromadzono w przedmiotowym 
śledztwie dowodów wskazujących konkretnie na nich jako na sprawców tej zbrodni  . 
Nie zdołano również ustalić powojennych losów gospodarza z Wutzig o nazwisku 
Wilhelm Ucker, którego zeznania mogłyby rzucić światło na okoliczności śmierci H. 
Murawskiego ( Mórawskiego ) oraz  poznanie tożsamości samych sprawców / 
wykonawców egzekucji. 

Zarówno w śledztwie prowadzonym uprzednio przez Okręgową Komisję 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie, jak i obecnie przez Oddziałową Komisję 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie nie  odnaleziono 
dokumentów, mogących stanowić wskazówkę, kto imiennie z ówczesnych 
funkcjonariuszy Gestapo rejencji pilskiej oraz żandarmów z miejscowego posterunku, 
uczestniczył czynnie w tych egzekucjach lub podejmował decyzje, których efektem 
było zbrodnicze uśmiercenie wymienionego robotnika przymusowego.  

Do oceny sytuacji prawnej deportowania zdatnych do pracy obywateli z 
okupowanych terytoriów do Niemiec i do innych okupowanych krajów w celu użycia 
ich do niewolniczej pracy przy umocnieniach wojskowych, w fabrykach oraz do 
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innych celów związanych z prowadzeniem wojny znaczenie ma przyjęta 18 
października 1907 r. w Hadze Konwencja dotycząca praw i zwyczajów wojny 
lądowej, a w szczególności jej załącznik – Regulamin dotyczący praw i zwyczajów 
wojny lądowej. Z treści artykułu 52 Regulaminu wynikało, że rekwizycje w naturze 
oraz usługi mogą być wymagane od gmin i mieszkańców jedynie dla armii 
okupacyjnej. Będą one zastosowane do środków kraju i będą tego rodzaj u, żeby nie 
pociągały za sobą dla ludności obowiązku uczestniczenia w działaniach wojennych 
przeciwko własnej ojczyźnie. Te rekwizycje i te usługi mogą być żądane jedynie na 
zasadzie upoważnienia dowódcy w okupowanej miejscowości. Świadczenia w 
naturze będą o ile istnieje taka możliwość opłacane w gotówce, w przeciwnym razie 
stwierdzone być winny przez pokwitowanie, a opłata sum należnych winna być 
wykonaną w możliwie krótkim czasie.  

Praktykę deportowania zdatnych do pracy obywateli z okupowanych terytoriów 
do Niemiec określono, w wielu ostrzeżeniach i zapowiedziach ukarania sprawców 
zbrodni nazistowskich formułowanych przez aliantów, jako sprzeczną z 
obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi, w szczególności konwencją haską 
z 1907 r., z prawami i zwyczajami wojny właściwymi wszystkim narodom 
cywilizowanym, prawem karnym państw na terenie których je stosowano.  

Karta Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, która została dołączona do 
Porozumienia międzynarodowego w przedmiocie ścigania i karania głównych 
przestępców wojennych podpisanego w Londynie dnia 8 sierpnia 1945 r. (Dz. U. z 
1947 r., Nr 63, poz. 367) i była jego częścią nieodłączną (artykuł III Porozumienia) – 
w artykule 6 ustanawiała jurysdykcję Trybunału w stosunku do osób winnych:  

a) zbrodni przeciwko pokojowi, 
b) zbrodni wojennych w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli czynów 

będących pogwałceniem praw i zwyczajów wojennych, 
c) zbrodni przeciwko ludzkości.  
W artykule 6 pkt b karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego 

wskazano, że zbrodnie wojenne to mianowicie pogwałcenie praw i zwyczajów 
wojennych. Stwierdzono, że takie pogwałcenie będzie obejmowało, ale nie będzie 
ograniczone do morderstw, złego obchodzenia się lub deportacji na roboty 
przymusowe albo w innym celu ludności cywilnej na okupowanym obszarze lub z 
tego obszaru, do mordowania lub złego obchodzenia się z jeńcami wojennymi lub 
osobami na morzu (...).  

Sygnatariusze Statutu uznali równocześnie, że „morderstwa, obracanie ludzi w 
niewolników, deportacje i inne czyny nieludzkie, których dopuszczano się przeciwko 
ludności cywilnej” stanowią także „zbrodnie przeciwko ludzkości”, w rozumieniu pkt c 
tego artykułu.  

Artykuł 6 Statutu zawierał ponadto zasadę, iż sprawcy wymienionych czynów 
poniosą odpowiedzialność bez względu na to, czy pozostawać one będą w zgodzie z 
prawem wewnętrznym państwa, gdzie je popełniono, czy też nie oraz że „Przywódcy, 
organizatorzy, podżegacze i pomocnicy” przestępnego planu lub zmowy, 
odpowiadają za wszelkie czyny, których dopuścił się ktokolwiek w związku z 
wykonaniem takiego planu”.  

W czasach współczesnych, w Rzymskim, Statucie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego, na którego ratyfikację wyrażono zgodę w ustawie z dnia 5 lipca 
2001 r. o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (Dz. 
U. Nr 98, poz. 1065) stwierdzono, że zbrodnia przeciwko ludzkości oznacza 
którykolwiek z następujących czynów, popełniony w ramach masowego lub 
systematycznego, świadomego ataku zbiorowego przeciwko ludności cywilnej:  
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o zabójstwo,  
o eksterminacja,  
o niewolnictwo,  
o deportacje lub przymusowe przemieszczanie ludności,  
o uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej, z 

naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego,  
o  tortury,  
o zgwałcenie, niewolnictwo seksualne, przymusowa prostytucja, ciąża 

etniczna, przymusowa sterylizacja  oraz  jakiekolwiek inne 
porównywalnej wagi formy przemocy seksualnej,  

o prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub 
zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, etnicznych, 
kulturowych, religijnych lub innych powodów, powszechnie uznanych za 
niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z 
jakimkolwiek czynem powołanym w niniejszym ustępie lub jakąkolwiek 
zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału,  

o wymuszone zaginięcia osób,  
o zbrodnia apartheidu,  
o inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze, celowo powodujące 

ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia 
psychicznego lub fizycznego.  

W dniu 20 listopada 1945 r. rozpoczął się przed Międzynarodowym 
Trybunałem Wojskowym w Norymberdze proces przeciwko głównym hitlerowskim 
zbrodniarzom wojennym – Hermanowi Göringowi oraz 21 pozostałym przywódcom III 
Rzeszy.  

Wśród licznych zbrodni, wymienionych w rozdziale III obszernego aktu 
oskarżenia w punkcie B, zarzucono im także deportowanie zdatnych do pracy 
obywateli z (...) okupowanych terytoriów do Niemiec i do innych okupowanych krajów 
w celu użycia ich do niewolniczej pracy przy umocnieniach wojskowych, w fabrykach 
oraz do innych celów związanych z prowadzeniem wojny. Praktykę tę określono jako 
sprzeczną z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi, w szczególności z 
uregulowaniami konwencji haskiej z 1907 r., z prawami i zwyczajami wojny 
właściwymi wszystkim narodom cywilizowanym, prawem karnym państw, na terenie 
których je stosowano oraz art. 6 pkt b Statutu.  

W akcie oskarżenia i załącznikach do niego określono zarzuty stawiane 
poszczególnym oskarżonym, poprzez wskazanie, że chodzi o zbrodnie opisane w 
rozdziale III, jak również I, II i IV tego dokumentu, bez szczegółowego wskazywania 
poszczególnych rodzajów zbrodni. W przypadku czerech oskarżonych zarzuty, 
dotyczące hitlerowskiego systemu pracy niewolniczej, skierowane zostały wyraźnie w 
pierwszym rzędzie przeciwko:  

Fritzowi Sauckelowi – generalnemu pełnomocnikowi do spraw rozdziału siły 
roboczej,  

Albertowi Speerowi – ministrowi generalnemu pełnomocnikowi do spraw 
uzbrojenia,  

Robertowi Ley'owi – przywódcy tzw. Niemieckiego Frontu Pracy, 
Gustawowi Kruppowi.  
Trybunał Norymberski ogłosił swój wyrok w dniach 30 września i 1 

października 1946 r. W orzeczeniu Trybunał w kwestii dotyczącej kwalifikacji prawnej 
hitlerowskiej polityki pracy przymusowej powołał art. 6 Statutu i zacytował na wstępie 
swoich rozważań w tej sprawie odpowiedni j ego fragment.  
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Trybunał Norymberski uznał za winnych wykorzystywania przymusowej siły 
roboczej między innymi następujących zbrodniarzy:  

 Hermanna Göringa premiera, pełnomocnika planu czteroletniego i 
przewodniczącego rady ministerialnej do spraw obrony Rzeszy i wymierzył mu karę 
śmierci, 

Ernsta Kaltenbrunnera między innymi szefa Głównego Urzędu 
Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) i wymierzył mu karę śmierci, 
 Alfreda Rosenberga ministra Rzeszy do spraw okupowanych terytoriów 
wschodnich i wymierzył mu karę śmierci, 

Waltera Funka ministra gospodarki i generalnego pełnomocnika gospodarki 
wojennej, prezesa Banku Rzeszy i wymierzył mu karę dożywocia, 

Fritza Sauckel, generalnego pełnomocnika do spraw rozdziału siły roboczej i 
wymierzył mu karę śmierci, 
 Alberta Speera, ministra i generalnego pełnomocnika do spraw uzbrojenia i 
wymierzył mu karę 20 lat więzienia. 

Sprawę przeciwko Gustawowi Kruppowi Trybunał wyłączył do odrębnego 
postępowania „z uwagi na jego stan fizyczny i psychiczny”, natomiast Robert Ley 
przywódca tzw. Niemieckiego Frontu Pracy, popełnił samobójstwo przed 
rozpoczęciem rozprawy. 

Przytoczyć należy również informację o fakcie powszechnie znanym, iż 
Heinrich Himmler - Reichführer SS i szef Niemieckiej Policji w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych – autor szeregu przepisów regulujących życie Polaków w III Rzeszy i 
postępowanie funkcjonariuszy nazistowskich wobec Polaków – ujęty w 1945 r. przez 
Brytyjczyków popełnił samobójstwo. 

Bez wątpienia zachowanie tych osób – funkcjonariuszy III Rzeszy wobec 
poddanego trybowi postępowania specjalnego Polaka, wyczerpują znamiona zbrodni 
nazistowskiej, której definicja znajduje się w art. 1 ust. 1 lit. „a” ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Nie ulega też wątpliwości, że dokonana wówczas egzekucja była nadto 
zbrodnią ludobójstwa, polegającą na dopuszczeniu się z błahego powodu zabójstwa 
osoby należącej do określonej, w tym przypadku polskiej  grupy narodowościowej. 

Przesłuchani w sprawie w latach 70-tych ubiegłego wieku świadkowie, którzy 
w obecnej chwili już nie żyją,  nie potrafili z oczywistych względów, zidentyfikować 
wykonawców tej egzekucji i opisać pełnionych przez nich ról jak  też osób 
podejmujących w tej sprawie istotne decyzje, ani też podać jakie każdy z nich 
podejmował wówczas działania, wdrażające wobec zatrzymanego robotnika 
przymusowego Henryka Murawskiego / Mórawskiego  tryb postępowania 
specjalnego, których  efektem było pozbawiających go życia poprzez powieszenie. 

Bezcelowe jest na obecnym etapie postępowania wnioskowanie do 
niemieckich prokuratur o przesłuchanie w ramach wniosków o międzynarodową 
pomoc prawną ustalonych z nazwiska byłych funkcjonariuszy Gestapo, pełniących w 
różnym okresie czasu służbę w rejencji pilskiej, gdyż jak wynika to z ich dat 
urodzenia, bądź ustaleń Centrali Ścigania Zbrodni Nazistowskich w Ludwigsburgu, z 
całą pewnością nie żyją, bądź zaginęli w nieznanych okolicznościach pod koniec II 
wojny światowej. 

W przedmiotowej sprawie brak  jest obecnie realnych perspektyw na 
ujawnienie nowych, nieznanych dotychczas źródeł dowodowych, które pozwoliłyby 
na bezsporną identyfikację sprawców opisanej zbrodni i ich pociągniecie do 
odpowiedzialności karnej. 
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Wobec powyższego postępowanie przygotowawcze prowadzone dotychczas 
w przedmiotowej sprawie należało umorzyć wobec niewykrycia sprawców opisanej 
zbrodni nazistowskiej- na podstawie art. 322 § 1 k.p.k. 
W przypadku ujawnienia nowych, dotychczas nieznanych dowodów, mogących 
przyczynić się do identyfikacji sprawców i ich ewentualnego pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej, powyższe śledztwo zostanie podjęte do dalszego 
prowadzenia. 

Dlatego też postanowiono jak na wstępie. 
 

 
 
 
 
 

.................................................. 
(podpis prokuratora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
    1. Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia 
zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy 
(art. 306 § 1, art. 325a k.p.k. oraz 465 § 2 k.p.k.) Sąd może utrzymać w mocy 
zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem 
wyjaśnienia wskazanych okoliczności, bądź przeprowadzenia wskazanych czynności 
(art. 330 § 1 k.p.k.) 
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wyda 
ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub o jego umorzeniu. 
Pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. 
może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty 
doręczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 § 2 k.p.k. i art. 55 § 1 k.p.k.) 
Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k. 
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może do rozpoczęcia przewodu sądowego 
na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.) 
    2. Na postanowienie, co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom 
oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub, która zgłosiła do nich roszczenie 
(art. 323 § 2 k.pk.) 



- 11 - 
 

    3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. 
Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu 
postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminie jest 
bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.) 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE: 
Na zasadzie art. 100 § 2 k.p.k. odpis postanowienia doręczyć:  

pokrzywdzonemu: 
1.Roman Murawski, zam. Fijałkowo nr 19, gm. Przasnysz. 
 
 
 

 
 
 
 
 

  .................................................. 
          (data i podpis prokuratora) 

 


