
Sygn. akt:  S 77/14 Zn                                                       Bydgoszcz dnia  18.04.2016 roku 

 

POSTANOWIENIE  

o umorzeniu śledztwa 

 

   Mieczysław Góra – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w Gdańsku w sprawie: zabójstwa 55 ustalonych z imienia i nazwiska 

oraz nieustalonej liczy  Polaków w okresie od 16 września 1939 roku  do stycznia 1940 

roku   w Jastrzębiu  gm. Drzycim pow. Świecie n/Wisłą przez członków Selbstschutzu 

pow. Świecie n/Wisłą i funkcjonariuszy SS, 

  -    tj. o czyn z 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 zdrajców Narodu Polskiego (tekst jedn. Dz. U. z 1946 r., Nr 69 poz. 

377 z póź. zm.) w zw. z art. 3  - Ustawy z dnia 18.12.1998 roku   o  Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2014.1075 

j.t., z późn. zm.), 

 

 

     - na podstawie art. 322 § 1 kpk i 17 § 1 pkt 5 kpk, 

 

postanowił: 

 

 umorzyć śledztwo w sprawie: zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości  w postaci 

zabójstwa w  okresie od 16 września 1939 roku do stycznia 1940 roku w Jastrzębiu gm. 

Drzycim pow. Świecie n/Wisłą: 

1. Maksymiliana Abczyńskiego, zatrzymanego w dniu 18.10.1939 r. w Dębowie,  

2. Jakuba Binkowskiego,  zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r. w Lnianie,  

3. Romana Bucholca, zatrzymanego w dniu 28.10.1939 r. w Błądzimiu,   

4. Piotra Chudzińskiego, zatrzymanego w dniu 10.10.1939 r. w Drzycimiu,  

5. Chmielewskiego,  zatrzymanego  w dniu 20.10.1939 r. w Jędrzejewie gm. Lniano,  

6. Roberta Dembka, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r. w Lnianie,   

7. Mariana Józefa Dziubę, zatrzymanego w październiku 1939 r. w Michalu,  

8. Franciszka Glazę, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r. w Lnianie,   

9. Władysława Glazę zatrzymanego w dniu 11.11.1939 r. w Lnianie, 
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10. Franciszka Glinieckiego, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r. w Cisinach gm. 

Lniano, 

11. Pawła Glinieckiego,  zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r.  w Cisinach gm. Lniano,   

12. Gnałkowskiego, 

13. Bolesława Gnaczyńskiego, zatrzymanego  w dniu 11.11.1939 r. w Drzycimiu, 

14. Józefa Grabowskiego, zatrzymanego listopadzie 1939 r.  w Franciszkowie gm. 

Bukowiec, 

15. Franciszka Günthera, zatrzymanego w dniu  11.11.1939 r. zam. w Bukowcu gm. 

Lniano,  

16. Józefa Tadeusza Górę, zatrzymanego w dniu 10.10.1939 r.  w Drzycimiu – 

Gudajewie,   

17. Franciszka Górę s. Józefa, zatrzymanego w nocy 24/25.12.1939 r. w Drzycimiu, 

18. Leona Hoppe, zatrzymanego w dniu 26.10.1939 r. w Bukowcu,   

19. Konstantego Januszewskiego, zatrzymanego w październiku/listopadzie 1939r.                     

w Błądzimiu gm. Lniano,  

20. Franciszka Kaczyńskiego, zatrzymanego w październiku/listopadzie 1939r.                      

w Jastrzębiu,  

21. Franciszka Kaisera, zatrzymanego w dniu 22.10.1939 r. we Fletnowie, 

22. Józefy Karczewskiej,  zatrzymanego w dniu  06.11.1939 r. w Gackach gm. Drzycim, 

23. Anastazego Konkola, zatrzymanego w dniu 30.10.1939 r. w Lnianie, 

24. Władysław Krauze/Krause, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r. w Lnianku gm. 

Lniano,  

25. Piotra Kutowskiego, zatrzymanego w dniu 30.10.1939 r.  w Lnianie,  

26. Piotra Paweła Kutta, zatrzymanego we wrześniu 1939 r.  w Lnianie,  

27. Kazimierza Łyska, 

28. Franciszka Manikowskiego, zatrzymanego w dniu 09.11.1939 r. w Brzemionach gm. 

Lniano,   

29. Franciszka Masłowskiego, zatrzymanego w dniu 09.10.1939 r  w Brzemionach gm. 

Lniano,   

30. Władysława Milczewskiego, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r.  w Drzycimiu,  

31. Zygmunta Milczewskiego, zatrzymanego w dniu 25.10.1939  r.,  

32. Antoniego Mroza, zatrzymanego w dniu  11.11.1939 r. w Mszanie gm. Lniano,   

33. Pawła Nawrockiego, zatrzymanego w dniu 19.10.1939 r. w Polednie gm. Bukowiec, 

34. Franciszka Nitza, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r. w Lnianie,  
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35. Edwarda Ossowskiego, zatrzymanego w dniu 21.10.1939 r.  w Polskich Łąkach gm. 

Bukowiec,  

36. Pankow, 

37. Wiktorii Pańka, rozpoznanej w czasie ekshumacji 29 zwłok na polach majątku 

Jastrzębie w dniu 07.12.1946 r., 

38. Bronisława Pietrzykowskiego, zatrzymanego w dniu 20.10.1939 r. w Jędrzejewie 

gm. Lniano,   

39. Stanisławy Pozorskiej, zatrzymanej w październiku/listopadzie 1939 roku                       

w Jastrzębiu, 

40. Bronisława Raniszewskiego, zatrzymanego w dniu  25.10.1939 r. w Drzycimiu,   

41. Teodora Ratkowskiego,  zatrzymanego w dniu 11.10.1939 r. w Siemkowie gm. 

Lniano,  

42. Mieczysława Rządkowskiego, zatrzymanego w dniu 11.11.1939 r.  w Lnianie, 

43. Wiktora Sieroszewskiego, zatrzymanego w dniu 26.10.1939 r.  w Błądzimiu gm. 

Lniano,                       

44. Franciszka Sołtysiaka, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r., 

45. Jana Smykowskiego, zatrzymanego w dniu 20.10.1939 r. w Błądzimiu gm. Lniano,  

46. Abrahama Sommerfelda, zatrzymanego  w listopadzie 1939 r. w Lnianie,  

47. Pauliny Sommerfeld, zatrzymanej w listopadzie 1939 r. w Lnianie, 

48. Maksymiliana Spicy zatrzymanego w październiku/listopadzie 1939 roku                            

w  Błądzimiu gm. Lniano, 

49. Franciszka Suchomskiego, zatrzymanego w dniu 10.11.1939 r. w Lnianie, 

50. Alojzego Wacholca, zatrzymanego w dniu 26.10.1939 r.,  

51. Alojzego Witkowskiego, zatrzymanego w dniu 30.10.1939 r. w Lnianie,  

52. Aleksandra Wójcika, zatrzymanego  w dniu 30.10.1939 r. w Sierosławiu gm. 

Drzycim, 

53. Bolesława Wójcika, 

54. Władysława Wójcika,  zatrzymanego w dniu 31.10.1939 r. w Sierosławiu gm. 

Drzycim,  

55. Michała Znaczka, zatrzymanego w dniu 30.10 1939 r. w Wętfie gm. Lniano,  

oraz nieustalonej liczby Polaków, przez: co najmniej kilkudziesięciu nieustalonych  

członków Selbstschutzu powiatu Świecie n/Wisłą Okręgu Drzycim, Osie, Bukowiec                    

i funkcjonariuszy SS - działających na polecenie: zastępcy dowódcy Okręgu Północnego 

Selbstschutzu Gdańsk-Prusy Zachodnie  SS-Oberfūhrera Ludolfa Hermanna von 

Alvenslebena, dowódcy Selbstschutzu Okręgu Drzycim, Osie, Bukowiec, SS-
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Hauptsturmführera  Hansa Joachima Modrowa, zastępcy dowódcy Selbstschutzu Okręgu 

Drzycim, Osie, Bukowiec Willi Knutha, komendanta powiatowego Selbstschutzu                    

w Świeciu n/Wisłą dowódcy oddziału SS- Sturmbahnführera Joachim Teetzmanna, 

członka Selbstschutzu  Okręgu Drzycim, Osie, Bukowiec zarządcy majątku Jastrzębie 

Zygfryda Schellinga,  

      - tj. o czyn z 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 (tekst jedn. Dz. U. 2014.1075 j.t.             

z późn. zm.) w zw. z art. 3  - Ustawy z dnia 18.12.1998 roku   o  Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2007r. 

nr 63, poz. 424, z późn. zm.), 

   - umorzyć śledztwo  w tej sprawie z  powodu niewykrycia co najmniej kilkudziesięciu 

nieustalonych  sprawców  członków Selbstschutzu powiatu Świecie n/Wisłą, Okręgu 

Drzycim, Osie, Bukowiec - na podstawie art. 322 § 1  kpk oraz w części  dotyczącej:   

Ludolfa Hermanna von Alvenslebena, Hansa Joachima Modrowa,  Willi Knutha,  

Joachima Teetzmanna i Zygfryda Schellinga,  

 - na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk   z uwagi na zgon.  
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UZASADNIENIE 

   
       W okresie międzywojennym mniejszość niemiecka  była wykorzystywana przez władze 

niemieckie do rozgrywek politycznych. Ogromne znaczenie dla Niemców zamieszkałych            

w Polsce, w ich stosunku do Polaków i władz Polski miał Gdańsk. Dochodziło tam do 

propagowania idei narodowo-socjalistycznych i wielkich manifestacji NSDAP. Z obszaru 

Wolnego Miasta Gdańska program  Niemiec nazistowskich przenikał na tereny Polski                  

i wpływał na mniejszość niemiecką podburzając ją do nienawiści wobec Polaków. 

Samoobronę Obywateli Polskich Niemieckiego Pochodzenia – Volksdeutscher  Selbstschutz 

oficjalnie powołano we wrześniu 1939 roku. 

       Natychmiast po wkroczeniu oddziałów niemieckich do Polski Zachodniej we wrześniu 

1939 roku obywatele narodowości niemieckiej w poszczególnych miejscowościach 

utworzyli organizację paramilitarną pod nazwą Selbstchutz. Uzbrojeniem i militarnym 

wyszkoleniem zajmował się początkowo Wehrmacht.  Między 8-10 września 1939 roku                  

w kwaterze głównej Hitlera pod kierownictwem Reichsführera SS Himmlera odbyła się 

konferencja. W jej trakcie Himmler oświadczył, że na polecenie Hitlera należy natychmiast 

zorganizować Selbstschutz, do którego zadań należałoby chronienie niemieckich rodzin 

mieszkających w Polsce przed atakami społeczeństwa polskiego do momentu opanowania 

całego kraju. 

    W tym celu na rozkaz Himmlera utworzono: Okręg Południowy Selbstschutzu z siedzibą 

we Wrocławiu pod dowództwem SS-Gruppenführera Katzmanna, Okręg Centralny 

Selbstschutzu z siedzibą w Poznaniu pod dowództwem SS-Oberführera Kelza, Okręg 

Północny Selbstschutzu z siedzibą w Gdańsku pod dowództwem SS-Oberführera 

Alvenslebena. 

     Okręgi Południowy i Centralny podlegały szefowi Głównego Urzędu SS,                             

SS-Oberführerowi  Heiβmeyerowi, Okręg Północny był podporządkowany  szefowi  

Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy  SS-Obergruppenführerowi Reinhardowi 

Heydrichowi. Dzielił się na VI Inspektoratów (I Brodnica, II Płutowo, III Inowrocław, IV 

Chojnice, V Starogard – Preussisch Stargard (obejmował Drzycim, Bukowiec, Osie, 

Jastrzębie - Falkenhorst), VI  Bydgoszcz) na czele, inspektoratów - stał inspektionsführer. 

Inspektoraty dzieliły się  na placówki obwodowe.  

       Wynik konferencji w kwaterze głównej, której przewodniczył Himmler znalazł swoje 

odzwierciedlenie w rozkazie Reisführera SS i szefa policji niemieckiej w Ministerstwie 

Rzeszy d/s Wewnętrznych z dnia 29.09.1939 roku do szefa Urzędu Uzupełnień                          
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SS-Brigadenführera Bergera (-o-KdO DI (1a) 398/39), który brzmiał „W porozumieniu                  

z dowództwem Naczelnym Wojsk Lądowych polecam Panu utworzenie Selbstschutzu na 

zajętych obszarach wschodnich i dla celów tego zadania podporządkuje Pana szefowi Policji 

Porządkowej.   W celu wykonania tego zadania dowódcom Policji Porządkowej na 

obszarach okupowanych należy przydzielić w niezbędnym zakresie führera i unterführera SS. 

Selbstschutz należy utworzyć w ścisłym porozumieniu    z dowódcami Policji Porządkowej. 

Dowódcy sztabów SS w III, IV, VIII, X i XIV okręgów dowództwa naczelnego podlegają 

dowódcom Policji Porządkowej lub dowódcom specjalnym policji. Dowódcy wojskowi 

sztabów SS w Gdańsku/Prusy Zachodnie oraz w Poznaniu jak również Górnym Śląsku 

podlegają bezpośrednio szefowi Policji Porządkowej.”  Tego samego dnia Himmler przesłał 

odpis tego rozkazu dowództwom naczelnym i szefom administracji cywilnej przy 

dowództwie naczelnym oraz dowódcom wojskowym. W piśmie stwierdzał, iż Selbstschutz 

jest organizacją policyjną i podlegającą Policji Porządkowej oraz miejscowym organom 

niemieckiej Policji Porządkowej. O użyciu Selbstschutzu decydował dowódca Policji 

Porządkowej, który wydawał  niezbędne polecenia dotyczące uzbrojenia, wyszkolenia, 

nadzoru służbowego nad Selbstschutzem.  

     Albert Forster gauleiter okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, Selbstschutz określił 

jako paramilitarną organizację, której celem jest usunięcie z zarządzanego przez niego 

obszaru wszystkich niebezpiecznych Polaków, wszystkich Żydów i polskich duchownych.       

     W dniu 15 września 1939 roku w 207 numerze   „Deutsche Rundschau” ukazała się  

odezwa dowódcy sztabu SS do wszystkich Volksdeutschów „Selbstschutz in benzen 

Westpreussen Aufruf na alle volkseutschen Männer”. Ukazanie odezwy łączy się                           

z przybyciem do Bydgoszczy Ludolfa von Alvenslebenna – data ta traktowana jest jako 

powstanie Selbstschutzu na Pomorzu.            

        W numerze 232 z dnia 14 października 1939 roku  w niemieckiej gazecie  „Deutsche 

Rundschau” wydanej w Bydgoszczy opublikowano wezwanie SS-Oberführera von 

Alvenslebena do bydgoskiego Selbstschutzu. Nawoływał on w mim do walki ze 

słowiańskim podczłowiekiem oraz zaprowadzenia mieczem porządku w byłych polskich 

prowincjach: Poznaniu i Prusach Zachodnich.   

     Główna rola w przekształceniu Selbstschutzu w organ terroru SS przypadła pierwszemu 

adiutantowi Reichsführera SS Heinricha Himmlera – Ludolfowi von Alvenslebenowi. Pod 

jego dowództwem Selbstschutz przeprowadzał akcje na Polakach za wszelkie „ekscesy”, 

których mieli dopuścić się  na mniejszości niemieckiej. Instrukcje jak postępować                            

z Polakami uznanymi za wrogów Rzeszy Niemieckiej były przekazywane ustnie. Masowe 

aresztowania  i rozstrzeliwania dotknęły również mieszkańców powiatu Świecie n/Wisłą. 
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       W dniu 7.10.1939 roku Himmler wydał „tymczasowe wytyczne w sprawie organizacji 

Selbstschutzu w Polsce”. Zgodnie z regulaminem Selbstschutz był organizacją policyjną. Jej 

utworzenie powierzono sztabom SS przy okręgach wojskowych w porozumieniu z dowódcą 

Policji Porządkowej. O użyciu formacji decydowali dowódcy Policji Porządkowej. 

Selbstschutz składał się z volkdeutschów w wieku od 17-45 lat, zdolnych do noszenia broni. 

Działania powołanej organizacji miały polegać  na doprowadzaniu zbiegów, przyjmowaniu 

więźniów wojennych oraz nadzorowaniu  i zabezpieczaniu zakładów i obiektów. 

Selbstschutz mógł być wykorzystany do większych akcji policyjnych poza obszarem 

miejscowym. O utworzeniu Selbstschutzu  informowano społeczność pochodzenia 

niemieckiego za pomocą odezw umieszczanych w gazetach.  Przystąpienie do organizacji 

było dobrowolne. Służba w  formacji była honorowa pełniona poza pracą zawodową. 

Członkowie otrzymali zielone opaski  z czarnym napisem „Selbstschutz”, które nosili na 

lewym ramieniu. 

     Na podstawie  zawiadomień miejscowych Niemców  lub własnych śledztw Selbstschutz 

dokonywał aresztowań, doprowadzał zatrzymanych do więzień i miejsc internowań. Do 

rozpoczęcia postępowania przeciwko zatrzymanemu konieczne były podpisy trzech 

świadków narodowości niemieckiej. Sprawy te były łączone w akta,   a nazwiska więźniów            

z krótką informacją odnośnie zarzucanego czynu wpisywano na listę, która była 

jednocześnie pierwszą stroną danego postępowania. Akta przekazywano SS-Oberführerowi 

von Alvenslebenowi w celu zajęcia przez niego stanowiska. Obok każdego z nazwisk                        

w przeznaczonej do tego celu pustej kolumnie  nanosił on swoje postanowienie. Krzyżyk lub 

początkowe litery jego nazwiska oznaczały rozstrzelanie, litery „KZ” – obóz koncentracyjny, 

a skrót „ENTL.” uwolnienie.  

         Na całokształt postępowania Selbstschutzu - jako organizacji Policji miał wpływ dekret 

z dnia 4 października 1939 roku w sprawie łaski, który przewidywał, że nie będą ścigane              

w trybie karno sądowym czyny popełnione z powodu rozgoryczenia wywołanego 

okrucieństwami Polaków w czasie od 1 września 1939 roku do  4 października 1939 roku na 

okupowanych obszarach polskich o treści: 

 

 

§ 1 

1. Czyny popełnione w okresie od 1 września 1939 roku do dnia dzisiejszego na 

zajętych obszarach polskich spowodowane rozgoryczeniem wywołanym 

zbrodniczymi wyczynami Polaków, nie będą ścigane sądownie. 
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2. Postępowania karne toczące się w związku z tego rodzaju przestępstwami zostają 

umorzone. 

3. Prawomocne orzeczenia kary zostają zniesione. Zniesienie odnosi się również do kar 

dodatkowych i ustawowych skutków ubocznych. 

§ 2 

Szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu oraz Minister Sprawiedliwości Rzeszy 

zostają upoważnieni do wykonania rozporządzenia o prawie łaski. 

 

Berlin dnia 4 października 1939r.  

 

Führer i kanclerz Rzeszy  

podpisano Adolf Hitler 

 

Szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu 

podpisano Kitel 

 

Minister Sprawiedliwości Rzeszy 

podpisano dr Freulser 

 

      Członkowie Selbstschutzu aprobowali cele eksterminacyjne ówczesnej władzy 

państwowej Rzeszy Niemieckiej. Z niskich pobudek samodzielnie zabijali całkowicie 

niewinnych ludzi. Czyny te przeprowadzali potajemnie pod pozorem doprowadzania do 

miejsca internowania (zatrzymania). Ofiary były bezbronne, a sprawcy uważali się za panów 

życia i śmierci co dokumentowali własnoręcznym zabiciem wielu Polaków. Sposób 

myślenia i działania pokrywał się z ideami ówczesnej władzy. Formacja Selbstschutzu - była  

przeznaczona  do akcji agresywnych, zmierzających do wymordowania polskiej inteligencji, 

członków różnego rodzaju związków  i organizacji. Działalność mniejszości niemieckiej 

była sprzeczna   z lojalnością obywatelską. Znali oni Polaków, wśród których żyli, jako 

sąsiedzi. Po wkroczeniu wojsk niemieckich decydowali o losie Polaków – przeważnie o ich 

śmieci, deportacji, wywozie do obozów zagłady.  

         Działali oni w celu „ukarania” Polaków za rzekome „okrucieństwa” popełnione na 

Niemcach. W rzeczywistości Selbstschutz stanowił samodzielny organ egzekucyjny, 

pozostający pod kontrolą SS. Wielokrotnie członkowie Selbstschutzu dokonywali 

samowolnych rozstrzeliwań osobistych wrogów. Oświadczenie dwóch - trzech   

volksdeutschów o działaniu na szkodę  Niemców  przez internowanego/zatrzymanego 
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Polaka, stanowiło  formalną podstawę do rozstrzelania, a w rzeczywistości nie było 

wymagane.  

       Głównym celem Selbstschuzu było usunięcie wszelkich wrogich elementów na 

okupowanym ternie, które przedstawiały niebezpieczeństwo dla Rzeszy i niemieckiej 

wspólnoty narodowej, a zabójstwa polskich obywateli dokonane przez członków 

Selbstschutzu  nie były ścigane. 

  

     W toku śledztwa ustalono następujący stan faktyczny. 

K 80-81, 338-339, 370, 431, 465-466, 487-488 Przesłuchany w charakterze świadka Marian 

Kotlęga zeznał, iż  we wrześniu 1939 roku pracował na majątku w Jastrzębiu. Widział jak 

Hans Joachim Modrow krótko po wkroczeniu wojsk niemieckich chodził ubrany w mundur  

SS - Hauptsturmführera (kapitana). W okresie od września do grudnia 1939 roku do majątku 

w Jastrzębiu  z całej okolicy członkowie Selbstschutzu doprowadzali Polaków. Około 

siedem razy –  do majątku w Jastrzębiu  przyprowadzano grupy Polaków od 2 do 16 osób. 

Wtedy Hans Joachim Modrow wydawał „wyroki”. Był naocznym świadkiem jak Hans 

Joachim Modrow odczytywał jakiś tekst  z książki do grupy Polaków, a następnie wręczono 

im łopaty i odprowadzono w kierunku Lniana. W majątku Jastrzębie było 5 masowych 

grobów oraz 2 pojedyncze. 

K 82-83, 128-133, 345, 364-365, 459-460, 485-486 Ksawery Pozorski  zeznał, iż w majątku 

Jastrzębie pracował od 1928 roku. Stanowił on własność Detmeringa. Córka Detmeringa 

wyszła za mąż za Hansa Joachima Modrowa. Jesienią 1939 roku widział jak miejscowi 

Niemcy doprowadzają do majątku Jastrzębie Polaków z okolicznych wiosek. Byli oni 

osadzani w remizie strażackiej przy dworcu kolejowym. Polaków doprowadzali: Willi 

Knuth, Schelling, Waschke leśniczy z Brzemian, Willi Wolter – chodzili oni w czarnych 

mundurach SS. Hans Joachim Modrow był głównym „sędzią” i wydawał wyroki śmierci. 

Pomocnikami byli  Knuth, Schelling, Waschke, Willi Wolter. Słyszał, że Niemcy zatrzymali 

około 900 Polaków. W obszarze majątku Jastrzębiu ujawniono 7 masowych  grobów.                      

W 1942 roku wraz z kilkoma Polakami brał udział w odkopaniu dwóch grobów. W jednym               

z nich znalazł dokumenty na nazwisko Maksymiliana Spica z Błądzimia. Wie, że zabita                 

w Jastrzębiu została Stanisława Pozorska. Od Niemca  Willego Woltera dowiedział się, że               

z rozkazu Hansa Joachima Modrowa zostało zabitych, co najmniej  50 Polaków.  

K 84-85, 120-127, 184, 483-484 Świadek Jan Bartnik  w czasie okupacji niemieckiej 

pracował w majątku Jastrzębie, który był własnością Hansa Joachima Modrowa. Po 

wkroczeniu do Jastrzębia wojsk niemieckich  widział Modrowa w mundurze SS - 

Hauptsturmführera. Do majątku z całej okolicy sprowadzano Polaków, których zamykano               
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w remizie dworca kolejowego. Modrow był „sędzią”, jego pomocnikami wykonującymi 

„wyroki”  byli: Knuth, Schelling, Willi Weis i Willi Wolter. W połowie listopada 1939 roku 

będąc zajęty przy wyrywaniu zmarzłej cukrówki widział jadącą furmankę z majątku 

Jastrzębie, za którą szli: Kaczyński, Góra i Chudziński z Drzycimia. Nieśli w rękach łopaty. 

Na furmance jechali: Willi Weis, Willi Wolter, a obok szli Knuth  i Schelling. Za jakiś czas 

furmanka z Niemcami jechała z powrotem, a Polaków już nie było. Widział również jak 

Knuth i Schelling prowadzili z Lniana 3 Żydów. Zaprowadzili ich na łąki gdzie padły strzały 

Knuth i Schelling wrócili bez Żydów. Był świadkiem przyprowadzenia grupy Polaków                    

w liczbie około 40 z Bukowca. Kilku z tych Polaków odwieziono do Świecia, a resztę 

Schelling i Knuth wyprowadzili do lasu- padły strzały,  a Niemcy wrócili sami. 

K  86-88, 185,430, 481-482 Przesłuchany w charakterze świadka  Andrzej Gąsiorowski 

zeznał, iż znał Hansa Joachima Modrowa albowiem pracował jako robotnik rolny na jego 

majątku w Jastrzębiu. Po wkroczeniu do Jastrzębia wojsk niemieckich  widział Modrowa              

w mundurze SS - Hauptsturmfürera. Do majątku z całej okolicy sprowadzano Polaków, 

których zamykano w remizie dworca kolejowego lub spichrzu majątku. Widział, jak na 

spichrzu przetrzymywano dziewięciu żołnierzy polskich. Wie, że w lesie okalającym 

majątek było około 6 masowych grobów oraz groby pojedyncze. Sprawcą zabójstw Polaków 

był Hans Joachim Modrow on wydawał „wyroki”. Pomocnikami byli: Knuth, Zygfryd 

Schelling, ogrodnik Gruhl, Preuss. Widział w lesie zwłoki dziewięciu Polaków, ale ich nie 

znał. W dniu 11 listopada 1939 roku był świadkiem jak Schelling i Gruhl wyprowadzili                    

z remizy 3 Polaków  - oficera  wojska polskiego, posła na sejm Januszewskiego z Błądzimia 

i trzeciego, którego nie znał.  Wie, że zabity w Jastrzębiu został Ossowski. 

K 89-90, 275, 342, 368-369, 463-464,479-480  Świadek Franciszek Manikowski był stróżem 

w majątku Modrowa w Jastrzębiu. Po wkroczeniu do Jastrzębia wojsk niemieckich widział 

Modrowa w mundurze SS - Hauptsturmführera. Do majątku z całej okolicy sprowadzano 

Polaków, których zamykano w remizie dworca kolejowego. Widział jak Modrow i Knuth 

wyprowadzali Polaków do lasu. Rozmawiał z osadzonym w remizie Teodorem Ratkowskim. 

K 91-92, 278-279, 340-441, 429, 477-478 Świadek Jan Gąsiorowski  pracował jako robotnik 

leśny w majątku Jastrzębie. Zeznał, iż w dniu 13.09.1939 roku wrócił z internowania do 

Jastrzębia Hans Joachim Modrow. Zaraz po jego przybyciu zaczęły się zatrzymania Polaków 

z całej okolicy. Zamykano ich w remizie strażackiej na dworcu kolejowym w Jastrzębiu. 

Następnie sprowadzano ich do stajni majątku, tam ograbiano z wartościowych rzeczy. 

Widział grupy Polaków wyprowadzanych do lasu na rozstrzelanie. Byli oni eskortowani 

przez Niemców, w których byli Knuth, Schelling. Był świadkiem wyprowadzania: Piotra 

Chudzińskiego z Drzycimia, Góry starszego z Gudajewa – prowadził ich Schelling i Dahms. 
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Pracując, koło starej leśniczówki zauważył jak Willi Knuth, Schelling i jeszcze jeden 

nieznany mu Niemiec prowadzili Mroza z Mszana. 

K 93-94, 186, 343-344, 366-367, 461-462, 475-476 Przesłuchany w charakterze świadka Jan 

Zalewski  zeznał, iż znał Hansa Joachima Modrowa. Był świadkiem w październiku 1939 

roku jak do przywiązanych do drzewa dwóch nieznanych mu Polaków, z karabinów mierzyli 

Modrow, leśniczy Knuth i rządca majątku Modrowa Schelling Zygfryd. Modrow powiedział 

po niemiecku „wy przeklęte Polaki, wy przeklęte świnie polskie, dosyć długo 

szykanowaliście niemieckich ludzi i dlatego życie wasze się kończy”. Padły strzały- usłyszał 

tylko „Jezus Maria”. Był świadkiem jak  Modrow, Schelling i trzeci nieznany mu Niemiec 

zabili dwóch żołnierzy polskich. 

K 95-97, 350-351, 471-472 Przesłuchana w charakterze świadka  Hildegarda  von Detmering  

teściowa Hansa Joachima Modrowa zeznała, iż w dniu 4.12.1944 roku jej zięć uległ 

wypadkowi, w wyniku którego stracił obie nogi. Wie, że był oficerem SS, ale stopnia nie 

pamięta. O przestępczej działalności Hansa Joachima Modrowa  nic nie jest jej wiadomym. 

Po wkroczeniu wojsk radzieckich dowiedziała się od ludności Polskiej, że w lasach jej 

majątku są groby pomordowanych Polaków. Modrow był internowany  przez Polaków od 

dnia 1.09.1939 roku i wrócił do Jastrzębia w dniu 15.09.1939 roku od tego czasu zauważyła 

u niego wielką nienawiść do Polaków. 

K 101 Józef Milczewski zeznał, iż  Niemiec Emmert był członkiem Selbstschuzu. Od 

Genowefy Mróz słyszał, że jej ojca do Jastrzębia zabrał Emmert. 

K 107 Świadek Franciszka Manikowska pamięta, że ze wsi Jastrzębie  był zatrzymany tylko 

Franciszek Kaczyński. Słyszała od ludzi, iż Modrow, Knuth zatrzymywali Polaków, 

wyprowadzali do lasu, gdzie ich zabijali. Zabici mieli być sekretarz gminy Drzycim 

Ossowski, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu  Stanisława Pozorska. 

K110 Przesłuchany w charakterze świadka Ryszard Otto Emmert zeznał, iż należał do 

Selbstschuzu wioski Jastrzębie. Do organizacji należeli: Lothar Schultz, Eugeniusz Schulz, 

Martin Schulz, Albert Beckert – dowódcą był Eugeniusz Schulz. Grupy Selbstschuzu                           

z poszczególnych wiosek podlegały Willemu Knuth leśniczemu majątku Modrowa. 

Członkowie Selbstschutzu sprowadzali Polaków do majątku Modrowa na przesłuchania. 

Świadek doprowadził trzech Polaków: Bolesława Wójcika, Pankowa i Mroza, którzy 

zostali zabici w okolicach majtku Modrowa w Jastrzębiu. Mroza  zastrzelił Knuth i ogrodnik 

Modrowa, którego nazwiska nie pamieta. Świadek wie, że został zabity również Władysław 

Wójcik. 

K 65 Bernard Janiszewski ze słyszenia wie, że Hans Joachim Modrow właściciel majątku                  

w Jastrzębcu sprawował wymiar sprawiedliwości na ludności polskiej i żydowskiej                       
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w pierwszych dniach okupacji. Wydawał „wyroki” śmierci lub osadzenia w obozach 

koncentracyjnych. 

K68 Świadek Józef Wójcik zeznał, iż Niemiec o nazwisku Klawon zatrzymywał Polaków                

z Drzycimia i transportował ich do lasów Jastrzębskich. 

K 360-361 Przesłuchany w charakterze świadka Franciszek Wójcik zeznał, iż majątek 

Modrowa przed wojną był częściowo rozparcelowany. Słyszał od ludzi, iż Modrow był 

głównym „sędzią” Polaków. Decydował o ich śmierci. W lasach miały znajdować się 

masowe mogiły. 

K 362-363, 467-468 Władysław Manikowski zeznał, iż pracował w majątku Jastrzębie jako 

robotnik gorzelany.  W październiku 1939 roku idąc do pracy widział jak  prowadzono 16 

Polaków. Umieszczono ich na spichrzu majątku. Przez okno w gorzelni obserwował co 

działo się na podwórzu. Widział jak wyprowadzono ze spichrza Polaków, a następnie  

prowadzono ich w kierunku lasu należącego do majątku. Poznał Franciszka Kaczyńskiego                

z Jastrzębia.  

 

Ustaleni zabici Polacy w lasach majątku Jastrzębie gm. Drzycim 

 

K 109,116-119, 1103- 1109 Świadkowie Halina Zofia Kutta zd. Mróz i Genowefa Mróz              

(k 102-103)  zeznały, iż we wrześniu 1939 roku mieszkały razem z rodzicami w Maszanie 

gm. Lniano.      W dniu 11.11.1939 roku ojca Antoniego Mroza zabrało pięciu Niemców                   

w tym: Eugeniusz Schulz, Lothar Schulz, Martin Schulz i Ryszard Emmert.  Zachowywali się  

spokojnie   i rozmawiali po polsku. Powiedzieli, że zabierają ojca na przesłuchanie i po 2-3 

dniach wróci. Później dowiedziały się, że Antoni Mróz został zabity w Jastrzębiu. 

 K 299-300 Stanisława Mróz zeznała, iż  w dniu 11.11.1939 roku został zatrzymany przez 

Niemców  mąż Antoni Mróz, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

K 105, 272, 352, 358-359 Świadek Klara Wójcik  od urodzenia mieszkała w Sierosławiu gm. 

Drzycim w dniu 31.10.1939 roku w godzinach wieczornych do ich zabudowań przyszli: 

Artur Schreder, Eugeniusz Schulz, Lothar Schulz. Byli  ubrani w mundury i na ramieniu 

mieli żółte opaski, mieli broń. Niemcy kazali ubrać się mężowi Władysławowi Wójcikowi. 

Powiedzieli, że  zabierają go na przesłuchanie do Jastrzębia. Świadek była przy ekshumacji 

mogił w Jastrzębiu - jednakże ciała męża nie rozpoznała. 

K 106, 273 Weronika Wójcik  od 1935 roku mieszkała w Sierosławiu gm. Drzycim w nocy 

30/31.10.1939 roku do ich zabudowań przyszli: Albert Beckert, Ryszard Emmert. Niemcy 

kazali ubrać się mężowi Aleksandrowi Wójcik.  Powiedzieli, że zabierają go na 

przesłuchanie do Jastrzębia.  
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K 525-530  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Władysława Wójcika Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt 2 Zg 53/46. Klara Wójcik we wniosku do Sądu 

napisała, iż mąż Władysław Wójcik i jago brat Aleksander Wójcik zostali zatrzymani przez 

Niemców w dniu 30.10.1939  roku i odprowadzeni do Jastrzębia, gdzie  zostali zabici. Sąd  

uznał Władysława Wójcika za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 31.10.1939 roku 

bez podania miejsca zgonu. 

K 1042-1046  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Aleksandra Wójcika Sądu 

Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 212/48. Wnioskodawczyni Weronika Wójcik 

zeznała, iż mąż w dniu 30.10.1939 roku został zatrzymany przez Niemców i odprowadzony 

w  stronę majątku Jastrzębie. Od chwili zabrania Aleksandra Wójcika wszelki ślad po nim 

zaginął. Sąd  uznał Aleksandra Wójcika za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 

1.11.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 108, 262-263, 1080-1086, Przesłuchana w charakterze świadka Maria Kozłowska primo 

voto Hoppe od 1930 roku zamieszkiwała w Bukowcu. W dniu 26.10.1939 roku  po męża 

przyszedł żandarm niemiecki z Posterunku w Bukowcu Goletz i oświadczył, że musi go 

odprowadzić do Jastrzębia. Leon Hoppe był eskortowany przez żandarma i czterech 

członków Selbstschuzu: Heinricha Lewandowskiego, Wolszlegera, Paula Lawrensa, Artura 

Zabla, Rezingera, Schmidta – w pobliżu majątku Jastrzębie Leon Hoppe próbował uciekać, 

został postrzelony, a następnie zastrzelony i pochowany w tym miejscu. 

K 183, 424 Świadek Kazimiera Manikowska zeznała, iż mąż Franciszek Manikowski                    

w dniu 9.11.1939 roku udał się rowerem do sołtysa Wilhelma Bogusławskiego. Tam został 

zatrzymany i wywieziony do Lniana. Następnego dnia to jest 10.11.1939 roku wszystkich 

Polaków, którzy byli przetrzymywani w Lnianie  przewieziono do Jastrzębia. W tym dniu 

właściciel majątku Jastrzębie - Hans Joachim Modrow „sądził” Polaków i kazał ich 

rozstrzelać. Franciszka Manikowskiego miał zabić Willi Knuth leśniczy Modrowa. Świadek 

przekazane informacje posiada od miejscowych ludzi mieszkających w okolicach Lniana                   

i Jastrzębia. O śmierci męża dowiedziała się również od Niemca Klatta.  Wie, że Willi Knuth 

został zabity w dniu 25.07.1942 roku na froncie. 

K 187-188, 283-284, 1087-1092 Antoni Znaczko zeznał, iż ojca Michała Znaczko 

zamieszkałego  w Wętfie gm. Lniano zatrzymał w dniu 30.10.1939 Niemiec Bogusławski. 

Po przewiezieniu go do Jastrzębia w dniu 31.10.1939 roku został zabity w pobliskim lesie. 

K 258-259 Świadek Maria Günther  zeznał, iż w dniu 11.11.1939 roku został zatrzymany 

przez Niemców Frica Krauze i Thoma mąż Franciszek Günther. Odprowadzono go do 

majątku Jastrzębie i tam zabito. 
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K 1055-1059  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Franciszka Güntera Sądu 

Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 105/49. Wnioskodawczyni Maria Günter 

zeznała, iż mąż w dniu 11.11.1939 roku został zatrzymany przez Niemców i odprowadzony 

w  stronę majątku Jastrzębie. Od chwili zabrania Franciszka Güntera wszelki ślad po nim 

zaginął. Sąd  uznał Franciszka Güntera za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 

9.05.1945 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 260-261 Anna Ossowska zeznała, iż mąż Edward Ossowski w dniu 22.10.1939 roku 

został zatrzymany przez Niemców: Paula Fingera, Krauze i Kolandra w Polskich Łąkach. 

Odprowadzono go do majątku Jastrzębie. Przez noc z 22/23.10.1939 roku był 

przetrzymywany razem z Myszkierem z Drzycimia. Rano wyprowadzono Edwarda 

Ossowskiego do pobliskiego lasu i zabito. 

 K 276-277 Świadek Antoni Myszker zeznał, iż został zatrzymany przez Selbstschutz. 

Odprowadzono go do Jastrzębia i zamknięto w małej szopie, w której był już Ossowski.               

W nocy Niemcy zabrali Ossowskiego i wszelki ślad po nim zaginął. 

K 265 Mieczysław Karczewski zeznał, iż w dniu 6.11.1939 roku została zatrzymana przez 

Selbstschutz jego żona Józefa Karczewska i zabita w lesie w okolicach Jastrzębia. 

K 266-267 Przesłuchana w charakterze świadka Marianna Góra zeznała, iż w dniu 

10.10.1939 roku mąż Józef Góra został zatrzymany przez Niemców Petera z Drzycimia                 

i Wegnera z Krakówka. Odprowadzono go do majątku Jastrzębie, gdzie został zabity.                    

W dniu 24.12.1939 roku Niemiec Pansegrau  zatrzymał syna Franciszka Górę.  

Odprowadzono go  do lasu majątku Jastrzębie i tam zabito. 

K 767-774  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Józefa Góry Sądu Grodzkiego               

w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 20/47. Józef Raniszewski (zięć Józefa Góry) we wniosku 

do Sądu napisał, że w dniu 10.10.1939 roku  Józef Góra został zatrzymany przez członków 

Selbstschutzu Wegnera z Krakówka i Petera z Drzycimia.  Zabrano go do Jastrzębia skąd 

już nie powrócił. Widział jak wskazani wyżej Niemcy  razem z teściem zabierali                            

z Drzycimia  rzeźnika Chudzińskiego. Sąd  uznał Józefa Górę za zmarłego ustalając jego 

datę śmierci na dzień 31.10.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 767-774 Zapoznano się z aktami uznania za zmarłego Franciszka Góry Sądu Grodzkiego  

w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 21/47. Józef Raniszewski we wniosku do Sądu napisał, iż 

szwagier Franciszek Góra po wkroczeniu Niemców do Drzycimia został wywieziony do              

Nürnberg. Po dwóch miesiącach powrócił do domu. W dniu 24.12.1939 roku Niemcy 

Pancergrau z Sierosławia, Peter i Klawon z Drzycimia  zabrali go do Jastrzębia skąd już nie 

powrócił. Sąd  uznał Franciszka Górę za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 

31.12.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 
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K 268 Franciszka Milczewska zeznała, iż w dniu 25.10.1939 roku został zatrzymany przez 

Ericha Janke, Adolfa Ernsta syn Zygmunt Milczewski, a w dniu 10.11.1939 mąż 

Władysław Milczewski. Oboje zostali zabici w lasach majątku Jastrzębie. 

K 775-779 Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Władysława Milczewskiego Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 212/46. Franciszka Milczewska we wniosku 

do Sądu napisała, iż mąż Władysław Milczewski w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany 

przez członków Selbstschutzu i zabrany do Jastrzębia skąd już nie powrócił.  W czasie 

zatrzymania mieszkał w Drzycimiu. Sąd  umorzył postępowanie albowiem w dniach 6 i 7. 

12.1946 roku w czasie przeprowadzonej ekshumacji mogił w miejscowości Jastrzębie pow. 

Świecie zwłoki Władysława Milczewskiego zostały rozpoznane. 

K 269 Świadek Cecylia Raniszewska zeznała, iż w dniu 25.10.1939 roku został zatrzymany 

przez Niemców: Ericha Janke, Adolfa Ernsta syn Bronisław Raniszewski. Odprowadzono 

go do Jastrzębia i tam zabito. 

K 270,1099-1102  Helena Schmelter zeznała, iż w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany 

przez Niemców jej narzeczony Bolesław Gnaczyński i zabity w Jastrzębiu. 

k 271 W dniu 30.10.1939 roku w mieszkaniu Marianny Porazińskiej w Jastrzębiu została 

zatrzymana przez Niemców Stanisława Pozorska. 

K 274 Wanda Chudzińska zeznała, iż mąż Piotr Chudziński został zatrzymany przez 

Niemców Wegnera z Krakówka i Patera z Drzycimia w dniu 17.10.1939 roku. 

Odprowadzono go do Jastrzębia i tam  zabito. 

K  718-721  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Piotra Chudzińskiego Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt 2 Zg 122/46. Wanda Chudzińska we wniosku do 

Sądu napisała, iż mąż Piotr Chudziński w dniu 17.10.1939 roku został zatrzymany przez 

członków Selbstschutzu i zabrany do Jastrzębia skąd już nie powrócił. Sąd  uznał Piotra 

Chudzińskiego za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 31.10.1939 roku bez 

podania miejsca zgonu. 

K 280-281 Świadek Antonina Kaczyńska zeznała, iż w dniu 20.10.1939 roku Niemcy 

zatrzymali syna Franciszka Kaczyńskiego, którego zbili w lasach majątku Jastrzębie. 

K 285-286 Franciszka Ratkowska zeznała, iż mąż Teodor Ratkowski został w dniu 

11.10.1939 roku zatrzymany przez Niemców i zabity w lasach majątku Jastrzębie. 

K 287-288 Marianna Smykowska pamięta, że w połowie września 1939 roku po męża Jana 

Smykowskiego przyszli Niemcy. Później dowiedziała się, że został on zabity w Jastrzębiu. 

K 289-290 Świadek Aniela Wacholc zeznała, iż mąż Alojzy Wacholc był dwa razy 

zatrzymywany przez Niemców. Po raz pierwszy w dniu 24.10.1939 roku i drugi raz 

26.10.1939 roku. Później świadek dowiedziała się, że został zabity w Jastrzębiu. 
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K 291-292 Leokadia Gliniecka zeznała, iż  w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany przez 

Niemców  mąż Franciszek Gliniecki, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

 K 547 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu 

Grodzkiego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Franciszka Glinieckiego 

zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Cisny gm. Lniano, przyjęto w nim datę zgonu                  

w dniu 31.10.1939 roku w nieustalonym miejscu. 

K 836-841 Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Franciszka Glinieckiego Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 115/47. Leokadia Gliniecka we wniosku do 

Sądu napisała, iż mąż Franciszek Gliniecki w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany przez 

miejscowych Niemców  Lemie i Loeffke w miejscowości Jędrzejowo gm. Lniano. 

Odprowadzono go do Jastrzębia skąd już nie powrócił. Sąd  uznał Franciszka Glinieckiego 

za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 31.12.1939 roku bez podania miejsca 

zgonu. 

K 293-294 Świadek Marianna Abczyńska zeznała, iż  w dniu 18.10.1939 roku został 

zatrzymany przez Niemców  mąż Maksymilian Abczyński, którego zabito w lasach majątku 

Jastrzębie. 

K 545 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o rozpoznanie  w czasie 

przeprowadzonej ekshumacji w dniu 7.11.1946 roku ( nie podano miejsca ekshumacji) został 

sporządzony akt zgonu Maksymiliana Abczyńskiego zamieszkałego we wrześniu 1939 roku 

w Dębowie gm. Lniano, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 31.10.1939 roku w nieustalonym 

miejscu.  

K 501-507   Zapoznano się z aktami  o uznaniu za zmarłego Maksymiliana Abczyńskiego 

Sądu Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt 2 Zg 7/46. Marianna Abczyńska zeznała, iż 

mąż Maksymilian Abczyński został zatrzymany przez Niemców w dniu 18.10.1939 roku                  

i odprowadzony do Jastrzębia, gdzie najprawdopodobniej został zabity. Sąd  uznał 

Maksymiliana Abczynskiego za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 31.10.1939 

roku bez podania miejsca zgonu. 

K 295-296 Helena Krause zeznała, iż  w nocy  9/10.11.1939 roku został zatrzymany przez 

Willego Knutha  ojciec Władysław Krause, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie.  

K 1014-1018  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Władysława Krause Sądu 

Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 218/47. Wnioskodawczyni Teofila Krause 

zeznała, iż mąż w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany przez Niemców i odprowadzony 

w  stronę majątku Jastrzębie. Od chwili zabrania Władysława Krause wszelki ślad po nim 

zaginął. Sąd  uznał Władysława Krause za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 

1.12.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 
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K 550 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Władysława Krauzy zamieszkałego we 

wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 1.12.1939 roku                         

w nieustalonym miejscu. 

K 297-298 Świadek Franciszka Nitza zeznała, iż  w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany 

przez Niemców  mąż Franciszek Nitz, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie.  

K 1009-1013  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Franciszka Nitza Sądu 

Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 189/47. Wnioskodawczyni Franciszka Nitza 

zeznała, iż mąż w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany przez Niemców i odprowadzony 

w  stronę majątku Jastrzębie. Od chwili zabrania Franciszka Nitza wszelki ślad po nim 

zaginął. Sąd  uznał Franciszka Nitza za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 

1.12.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 554 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Franciszka Nitza zamieszkałego we 

wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 1.12.1939 roku                           

w nieustalonym miejscu. 

K 301-302 Łucja Binkowska zeznała, iż  w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany przez 

Niemców  mąż Jakub Binkowski, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

546 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego      

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Jakuba Binkowskiego zamieszkałego we 

wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu  w dniu 31.10.1939 roku                      

w nieustalonym miejscu. 

K 535-537   Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Jakuba Binkowskiego Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt 2 Zg 61/46. Łucja Binkowska we wniosku do 

Sądu napisała, iż mąż Jakub Binkowski zamieszkały w Lnianie został zatrzymany przez 

Niemców w dniu 10.11.1939  roku i odprowadzony do Jastrzębia, gdzie  ślad po nim zaginął. 

Sąd  uznał Jakuba Binkowskiego za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 

31.12.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 303-304 Świadek Franciszka Bucholc zeznała, iż  w dniu 28.10.1939 roku został 

zatrzymany przez Niemców Ludwiga Wróblewskiego i Pawła Zemrau  syn Roman Bucholc, 

którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

K 421 Świadek Tadeusz Stodolski zeznał, iż w Jastrzębiu został zabity jego kuzyn Roman 

Bucholc z Błądzimia. 
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K 305-306 Julianna Sierszewska zeznała, iż  w dniu 26.10.1939 roku został zatrzymany 

przez Ludwiga Wróblewskiego mąż Wiktor Sierszewski, którego zabito w lasach majątku 

Jastrzębie.  

K 1019-1023  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Wiktora Sieraszewskiego Sądu 

Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 78/48. Wnioskodawczyni Julianna 

Sieraszewska zeznała, iż mąż pod koniec października 1939 roku został zatrzymany przez 

Niemców i odprowadzony w  stronę majątku Jastrzębie. Od chwili zabrania Wiktora 

Sieraszewskiego wszelki ślad po nim zaginął. Sąd  uznał Wiktora Sieraszewskiego za 

zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 30.11.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 555 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Wiktora Sieraszewskiego zamieszkałego 

we wrześniu 1939 roku w Błądzimiu gm. Lniano, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 

30.11.1939 roku w nieustalonym miejscu. 

K 307-308, 322-323, 753- 754 Melania Suchomska zeznał, iż w dniu 10.11.1939 roku Adolf 

Waschke i Paul Lipke zatrzymali męża Franciszka Suchomskiego. Byli uzbrojeni                                     

w karabiny.  Tego dnia zabrano z Lniana: Binkowskiego, Gnałkowskiego, Glaza 

Franciszka, Sołtysiaka, Łyska, Kutta, a dniu 11.11.1939 roku resztę Polaków  z Lniana, 

których nazwisk nie pamięta. Wszyscy zostali odprowadzeni do Jastrzębia. 

K 1024-1028  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Franciszka Suchomskiego 

Sądu Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 103/48. Wnioskodawczyni Melania 

Suchomska zeznała, iż mąż w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany przez Niemców.  Od 

chwili zabrania Franciszka Suchomskiego wszelki ślad po nim zaginął. Sąd  uznał 

Franciszka Suchomskiego za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 30.11.1939 roku 

bez podania miejsca zgonu. 

K 559 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Franciszka Suchomskiego zamieszkałego 

we wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 30.11.1939 roku                    

w nieustalonym miejscu. 

K 309-310, 328-329,748-749 Dembek Wanda zeznała, iż Adolf Waschke  po zajęciu Lniana 

przez wojska niemieckie wstąpił do Selbstschutzu. W dniu 10.11.1939 roku wspólnie                      

z Paulem Lipke i innymi Niemcami zatrzymali szwagra Roberta Dembka, którego 

odprowadzili do Jastrzębia.  W dniu 11.11.1939 roku świadek dowiedziała się, że Niemcy 

wyprowadzili z Lniana do Jastrzębia więcej Polaków i żaden z nich nie powrócił. 

K 311-312  Świadek Ida Sołtysiak zeznała, iż  w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany 

przez Niemców  mąż Franciszek Sołtysiak, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie.  
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K 556, 1060-1063 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu 

Grodzkiego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Franciszka Sołtysiaka 

zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Jędrzejewie gm. Lniano, przyjęto w nim datę 

zgonu w dniu  9.05.1946 roku w nieustalonym miejscu. 

K 313-314 Stanisława Gliniecka zeznała, iż  w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany 

przez Niemców mąż Paweł Gliniecki, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

K 548, 1064-1068 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu 

Powiatowego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Pawła Glinieckiego 

zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Cisnach gm. Lniano, przyjęto w nim datę zgonu               

w dniu 9.05.1956 roku w nieustalonym miejscu. 

K 315-316, 326-327, 746-747 Świadek Bronisława Kutowska zeznała, iż  w dniu 30.10.1939 

roku został zatrzymany przez Niemców Adolfa Waschke i Paula Lipke mąż Piotr Kutowski, 

którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

K 317-318, 330-331, 750-752 Waleria Rządkowska zeznała, iż  w dniu 10.11.1939 roku 

został zatrzymany przez Niemców: Paula Lipke i Adolfa Waschke mąż Mieczysław 

Rządkowski, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

K 1047-1054  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Mieczysława Rządkowskiego 

Sądu Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 11/49. Wnioskodawczyni Waleria 

Rządkowska zeznała, iż mąż w dniu 11.11.1939 roku został zatrzymany przez Niemców                   

i odprowadzony w  stronę majątku Jastrzębie. Od chwili zabrania Mieczysława 

Rządkowskiego ślad po nim zaginął. Sąd  uznał Mieczysława Rządkowskiego za zmarłego 

ustalając jego datę śmierci na dzień 11.11.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 319-320  Świadek Gertruda Konkol zeznała, iż  w dniu 30.10.1939 roku został zatrzymany 

przez Niemców ojciec Anastazy Konkol, którego zabito w lasach majątku Jastrzębie. 

K 324-325, 744-745, 1093-1098   Paweł Günther zeznał, iż  Adolf Waschke, Julian Waschke, 

Paul Lipke w dniu 10.11.1939 roku w godzinach nocnych przyszli do domu po teścia  

Franciszka Glaza zamieszkałego w Lnianie i zabrali go do Jastrzębia. Następnego dnia 

11.11.1939 roku Adolf Waschke i inni Niemcy zatrzymali szwagra  Władysława Glaza                   

z Lniana. Świadek szedł w ukryciu za Niemcami prowadzącymi szwagra - w kierunku 

Sierosławia. Po około pół godziny usłyszał strzał z karabinu. Adolf Waschke w czasie 

zatrzymania szwagra i teścia był ubrany po cywilnemu z opaska Selbstschutzu na rękawie                  

i miał karabin. 

K 540 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Bukowcu w oparciu o postanowienie Sądu 

Grodzkiego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Pawła Nawrockiego 
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zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Polednie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 

25.10.1939 roku w nieustalonym miejscu. 

K 409-412 Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Pawła Nawrockiego Sądu 

Grodzkiego   w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt Zg 219/47. Przesłuchana w charakterze świadka  

w postępowaniu przed sądem  Leokadia Nawrocka zeznała, iż mąż w dniu 19.10.1939 roku 

został zatrzymany przez Niemców  z Poledna w tym Józefa Falloisa.    Nie wie dokąd został 

odprowadzony lub wywieziony Paweł Nawrocki. W 1943 roku w siedzibie Gestapo                        

w Świeciu n/Wisłą została poinformowana, że mąż był transportowany do Generalnej 

Guberni i w tym transporcie zginął tragicznie. Sąd  uznał Pawła Nawrockiego za zmarłego 

ustalając jego datę śmierci na dzień 25.10.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 203-245 Na podstawie wykazu Polaków zamordowanych w 1939 roku na terenie byłego 

powiatu świecie n/Wisłą  ustalono i w Jastrzębiu został zabity: 

- K 205 Paweł Nawrocki z Poledna zatrzymany w dniu 19.10.1939 roku. 

K 543 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dragaczu w oparciu o postanowienie Sądu 

Grodzkiego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Franciszka Kaisera 

zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Fletnowie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 

31.12.1939 roku w nieustalonym miejscu. 

K 386-398 Zapoznano się z aktami uznania za zmarłego Franciszka Kaisera Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt 2 Zg 103/46. We wniosku o uznanie za zmarłego 

Franciszka Kaiser matka Paulina Kaiser napisała, iż syn w dniu 22.10.1939 roku został 

zatrzymany przez niemiecki Selbstschutz z Fletnowa i odprowadzony w kierunku Świecia. 

Nie wie co się z nim stało, więcej do domu nie powrócił.  Sąd  uznał Franciszka Kaisera za 

zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 31.10.1939 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 203-245 Na podstawie wykazu Polaków zamordowanych w 1939 roku na terenie byłego 

powiatu świecie n/Wisłą  ustalono że w Jastrzębiu został zabity: 

- K 222 Franciszek Kaiser z Fletnowa. 

K 560 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Alojzego Witkowskiego zamieszkałego 

we wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 31.12.1939 roku                   

w nieustalonym miejscu. 

K 401-406 Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Alojzego Witkowskiego Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt Zg 149/47. Przesłuchana w charakterze świadka  

Bolesława Witkowska zeznała, iż mąż w dniu 30.10.1939 roku został zatrzymany przez 

członków Selbstschutzu i odprowadzony z Lniana  do Jastrzębia skąd już nie powrócił.  Sąd  
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uznał Alojzego Witkowskiego za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 31.10.1939 

roku bez podania miejsca zgonu. 

K 203-245 Na podstawie wykazu Polaków zamordowanych w 1939 roku na terenie byłego 

powiatu świecie n/Wisłą  ustalono że w Jastrzębiu został zabity: 

- K 231 Alojzy Witkowski z Lniana zatrzymany w dniu 30.10.1939 roku.  

K 553 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Franciszka Masławskiego zamieszkałego 

we wrześniu 1939 roku w Brzemionach gm. Lniano, przyjęto w nim datę zgonu  w dniu 

30.11.1939 roku w nieustalonym miejscu. 

K 780-784 Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Franciszka Masławskiego Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 64/47. Agata Masławska we wniosku do Sądu 

napisała, iż mąż Franciszek Masławski w dniu 9.10.1939 roku został zatrzymany przez 

członków Selbstschutzu Bogusławskiego, Bogackiego i Krügera. Zabrano go do Jastrzębia 

skąd już nie powrócił. Był nauczycielem i mieszkał w Brzemionach. Sąd  uznał Franciszka 

Masławskiego za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 30.11.1939 roku bez podania 

miejsca zgonu. 

K 203-245 Na podstawie wykazu Polaków zamordowanych w 1939 roku na terenie byłego 

powiatu świecie n/Wisłą  ustalono że w Jastrzębiu został zabity: 

- K 240 Franciszek Masławski z Brzemion zatrzymany w dniu 9.10.1939 roku. 

K 557 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Abrahama Sommerfelda zamieszkałego 

we wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 31.10.1939 roku                   

w nieustalonym miejscu. 

K 203-245 Na podstawie wykazu Polaków zamordowanych w 1939 roku na terenie byłego 

powiatu Świecie n/Wisłą  ustalono że w Jastrzębiu został zabity: 

- K 231 Abraham Sommerfeld z Lniana zatrzymany w listopadzie.1939 roku. 

K 558 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Pauliny Sommerfeldt zamieszkałej we 

wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 9.05.1946 roku                           

w nieustalonym miejscu. 

K 1034-1041  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Abrahama Sommerfelda                   

i Pauliny Sommerfeld Sądu Grodzkiego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Zg 131i132/48. 

Wnioskodawczyni Wanda Kraśkiewicz zeznała, iż w listopadzie 1939 roku zostali 

zatrzymani przez Niemców małżonkowie Abraham i Paulina Sommerfeldowie                                   

i odprowadzeni w  stronę majątku Jastrzębie. Od chwili zabrania Sommerfeldów wszelki 
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ślad po nim zaginął. Sąd  uznał Abrahama Sommerfelda za zmarłych ustalając  datę śmierci 

na dzień 31.11.1939 roku bez podania miejsca zgonu, a Paulinę Sommerfeld za zmarłą 

ustalając  datę śmierci na dzień 9.05.1946 roku bez podania miejsca zgonu 

K 203-245 Na podstawie wykazu Polaków zamordowanych w 1939 roku na terenie byłego 

powiatu świecie n/Wisłą  ustalono że w Jastrzębiu została zabita: 

- K 231 Paulina Sommerfeld z Lniana zatrzymana w listopadzie1939 roku. 

K 542 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Dragaczu w oparciu o postanowienie Sądu 

Powiatowego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Mariana Józefa Dziuby 

zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Michale, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 

1.10.1939 roku w nieustalonym miejscu. 

K 551 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu 

Powiatowego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Piotra Pawła Kutty 

zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 

9.05.1946 roku w nieustalonym miejscu. 

K 1069-1074  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Piotra Kutty Sądu 

Powiatowego    w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt  Ns IV 182/56. W uzasadnieniu postanowienia 

o uznaniu za zmarłego sąd, stwierdził iż Piotr Kutta został zatrzymany prze Niemców                    

w listopadzie 1939 roku i odprowadzony w kierunku Jastrzębia. Sąd  uznał Piotra Kuttę za 

zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 9.05.1946 roku bez podania miejsca zgonu. 

K 549 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu 

Powiatowego w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Bolesława Gzelli 

zamieszkałego we wrześniu 1939 roku w Jeziorkach gm. Lniano, przyjęto w nim datę zgonu 

w dniu 9.05.1946 roku w nieustalonym miejscu. 

K 552 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Lnianie w oparciu o postanowienie Sądu Grodzkiego 

w Świeciu n/Wisłą został sporządzony akt zgonu Kazimierza Łyska zamieszkałego we 

wrześniu 1939 roku w Lnianie, przyjęto w nim datę zgonu w dniu 15.11.1939 roku                          

w nieustalonym miejscu. 

K 723-733  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Kazimierza Łyska Sądu 

Grodzkiego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. akt 2 Zg 134/46. Stefania Łyska we wniosku do Sądu 

napisała, iż mąż Kazimierz Łyska w dniu 10.11.1939 roku został zatrzymany przez 

członków Selbstschutzu i zabrany do Jastrzębia skąd już nie powrócił. Sąd  uznał Kazimierza 

Łyska za zmarłego ustalając jego datę śmierci na dzień 15.11.1939 roku bez podania miejsca 

zgonu. 

K 1075-1079  Zapoznano się z aktami o uznaniu za zmarłego Bronisława 

Pietrzykowskiego Sądu Powiatowego  w Świeciu n/Wisłą  sygn. ICps.140/57. Bronisława 
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Pietrzykowska we wniosku do Sądu napisała, iż mąż Bronisław  Pietrzykowski w dniu 

20.10.1939 roku został zatrzymany przez członków Selbstschutzu i zabrany do Jastrzębia 

skąd już nie powrócił. Sąd  uznał Bronisława Pietrzykowskiego za zmarłego ustalając jego 

datę śmierci na dzień 21.10.1939 roku w Jastrzębiu. 

K 203-245 Na podstawie wykazu Polaków zamordowanych w 1939 roku na terenie byłego 

powiatu Świecie n/Wisłą  ustalono że w Jastrzębiu zostali zabici: 

- k 204 Józef Grabowski z Franciszkowa gm. Bukowiec - zatrzymany przez Niemców                     

w listopadzie 1939 roku w domu, 

- k 205 Paweł Nawrocki z Poledna - zatrzymany w dniu 19.10.1939 roku, 

- k  212 Franciszek Günther z Bukowca -  zatrzymany w dniu 11.11.1939 roku przez 

Niemców Krauze i Thoma, 

- k 212 Leon Hoppe z Bukowca - zatrzymany w dniu 26.10.1939 roku przez Niemców 

Lewandowskiego, Wolszlegiera, Paula Lawresa, Artura Zabla, 

- k 222 Franciszek Kaiser z Fletnowa, 

- k 226 Franciszek Góra z Drzycimia -  zatrzymany w nocy z 24/25.12.1939 roku przez 

Petera i Klawona, 

- k 227 Bolesław Gnaczyński z Drzycimia - zatrzymany w dniu 11.11.1939 roku, 

- k 227 Edward Ossowski z Drzycimia - zatrzymany w dniu 21.10.1939 roku, 

- k 228 Władysław Milczewski z Drzycimia - zatrzymany w dniu 10.11.1939roku, 

- k 227 Jan Smykowski z Błądzimia  - zatrzymany  w dniu 20.10.1939 roku, 

- k 229 Bronisław Pietrzykowski z Jędrzejowa  - zatrzymany w dniu  21.10.1939 roku, 

- k 229 Chmielewski rozstrzelany w dniu 21.10.1939 roku, 

- k 229 Antonii Mróz  z Mszana  - zatrzymany w dniu  11.11.1939 roku, 

- k 230 Michał Znaczko z Wętfie  - zatrzymany w październiku 1939 roku, 

-  k 230 Franciszek Gliniecki z Cisiny - zatrzymany  w dniu 10.11.1939 roku, 

- k 230 Paweł Gliniecki z Cisiny - zatrzymany w dniu 10.11.1939 roku, 

- k 230 Maksymilian Abczyński z Dębowa - zatrzymany  w dniu 18.10.1939 roku, 

- k 231 Alojzy Witkowski z Lniana - zatrzymany w dniu 30.10.1939 roku, 

- k 231 Franciszek Nitz z Lniana - zatrzymany w dniu 10.11.1939 roku, 

- k 231 Władysław Krauze/Krause z Lniana - zatrzymany w dniu 10.11.1939 roku, 

- k 231 Abraham Sommerfeld z Lniana - zatrzymany w listopadzie 1939 roku, 

- k 231 Paulina Sommerfeld z Lniana - zatrzymana w listopadzie1939 roku, 

- k 231 Mieczysław Rządkowski z Lniana - zatrzymany w dniu 11.11.1939 roku, 

- k 232 Piotr Paweł Kutta z Lniana - zatrzymany w dniu 30.10.1939 roku, 

- k 232 Franciszek Glaza z Lniana - zatrzymany w listopadzie1939 roku, 
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- k 244 Władysław Wójcik z Sierosławia - zatrzymany w dniu 31.10.1939 roku,  

- k 240 Franciszek Masławski z Brzemion - zatrzymany w dniu 9.10.1939 roku. 

K 381 Zapoznano się z ankietami dotyczącymi zbrodni popełnionych przez okupanta 

hitlerowskiego w latach 1939-1945 w powiecie świeckim – ustalono, iż w lasach majątku 

Jastrzębie zostali zabici: 

- k 384 Hoppe, Nitz, Borowski, 

- k 386 dwóch n/n żołnierzy polskich, 

- k 388  Piotr Chudziński, Władysław Milczewski, Zygmunt Milczewski, Bronisław 

Raniszewski, Józef Góra, Franciszek Góra. 

K 588-591 Przesłuchy w charakterze podejrzanego Fryderyk Kuchenbecker  wyjaśnił, iż od 

dnia 11.09.1939 roku był Kreisleiterem (Komisarycznym Burmistrzem) miasta Świecia. 

Było mu wiadomym, iż z końcem września 1939 roku egzekucje Polaków odbywały się  na 

Cmentarzu Żydowskim w Świeciu i Luszkowie. Nie wie czy egzekucje były wykonywane                

w Grupie i Jastrzębiu. Z czyjego plecenia i dlaczego Polacy byli rozstrzeliwani tego nie wie. 

Słyszał, że kilkaset Polaków zostało aresztowanych. Funkcję Komisarycznego Burmistrza 

pełnił do października 1940 roku. 

K 382 W dniu 4.10.1945 roku dokonano sądowych oględzin grobów w Jastrzębiu. 

K 282 W dniu 14.10.1946 roku  Posterunek MO w Drzycimiu informował Prokuraturę Sądu 

Specjalnego Karnego w Toruniu, iż ekshumacja pięciu grobów w Jastrzębiu nie została 

przeprowadzona. Znajdowały się one w odległości około 1000 metrów od majątku 

Jastrzębie, a z gminy Drzycim zostało w Jastrzębiu zabitych 13 Polaków. 

K 356 Z informacji komendanta Posterunku MO w Drzycimiu z dnia 20.06.1947 roku 

wynika, iż  w 1946 roku odbyła się ekshumacja grobów w lesie majątku Jastrzębie.                      

W piśmie brak jakichkolwiek informacji o jej wynikach. 

K 1003-1006  W uzasadnieniu postanowienia o zawieszeniu postępowania karnego 

przeciwko Hansowi Joachimowi Modrowowi z dnia 18.12.1978 roku w sprawie S 8/76 

znajduje się zapis  „W czasie ekshumacji przeprowadzonej przez Okręgową Komisję 

Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy w dniu 7.12.1947 roku stwierdzono, że                    

w masowym grobie w lesie w Jastrzębiu znajduje się około 600 zwłok zamordowanych 

Polaków. Zwłoki były chemicznie zniszczone, trudne do rozpoznania. Z tych względów 

rozpoznano też tylko nieliczne zwłoki, w tym zwłoki Romana Bucholza z Błądzimia  oraz 

Franciszka Manikowskiego, ur. 7.10.1898 r. z Jastrzębia.” oraz  „ Dnia 7.12.1946r. 

przeprowadzona została ekshumacja 29 zwłok znajdujących się na polach majątku 

Jastrzębie. Rozpoznano 10 zamordowanych w 1939 roku Polaków: 

1. Bronisława Raniszewskiego z Drzycimia, 



 25

2. Edwarda Ossowskiego z Bukowca, 

3. Alojzego Wacholca z Błądzimia, 

4. Wiktorii Pańka z Lniana, 

5. Maksymiliana Obczyńskiego ( prawdopodobnie chodzi o Abczyńskiego) z Dębowej, 

6. Władysława Milewskiego (prawidłowe brzmienie nazwiska Milczewski) z  Drzycimia, 

7.Jana Smikowskiego (prawidłowe brzmienie nazwiska Smykowski) z Błądzimia, 

8. Bronisława Pietrzykowskiego ze Sławna, 

9. Leona Hoppe z Bukowca, 

10. Pawła Glinieckiego z Lesina.” 

      Dokładna  liczba zamordowanych w Jastrzębiu obecnie nie jest do ustalenia. Z całą 

pewnością nie wszystkie zbiorowe i pojedyncze groby, rozlokowane w lasach Jastrzębia 

zostały odkryte, a większość została zniszczona przez Niemców w 1944 roku. Trudności                 

z ustaleniem dokładnej liczby ofiar wynikają przeze wszystkim z faktu zacierania śladów 

zbrodni przez Niemców. W Jastrzębiu po wojnie miały miejsce przypuszczalnie dwie 

ekshumacje:  w dniu 7 grudnia 1946 r., kiedy  wydobyto 29 zwłok, spośród których 

rozpoznano 10, a w dniu 7 grudnia 1947 r. ustalono, iż w masowym grobie znajduje się 

około 600 zwłok zabitych, chemicznie zniszczonych i trudnych do rozpoznania. 

Zidentyfikowano wówczas zwłoki: Romana Bucholca i Franciszka Manikowskiego. W toku 

śledztwa nie odnaleziono protokołów z przeprowadzonych po wojnie ekshumacji. 

      Ustalono, iż w zatrzymywaniu Polaków brali udział Niemcy: 

Lothar Schultz, Eugeniusz Schulz, Martin Schulz, Zygfryd Schelling, Willi Wolter, Goletz, 

Rezinger, Schmidt, Willi Weiss, Gruhl, Preuss, Walter Klawon, Kolandr, Paul Finger, 

Pansegrau, Lemie, Loeffke, Dahms, Artur Schreder, Albert Beckert, Ludwig Wróblewski, 

Paweł Zemrau, Wegner, Peter z Drzycimia, Paul Lipke, Adolf  Marcin Wachke, Julian 

Waschke, Fric Thoma, Fric Krauze, Heinrich Lewandowski, Wolszleger, Paul Lawrens, 

Artur Zabl, Wilhelm Bogusławski, Bogacki, Krüger, Erich Janke, Adolf Ernst, Ryszard Otto 

Emmert, Ludwig Wróbleski, Józef Falloisa, Marcin Schroeder, Alfred Sznajder, Paul 

Rauchold, Herbert Bogacki, Alfred Bek, Artur Lemke, Filip Baron, Filip Meier, Ludwik 

Meier, Piotr Kӧll, Albert Kazer, Piotr Manthei, Ryszard Lewka  – z uwagi na różną pisownię 

nazwisk, brak dat urodzenia, imion rodziców ich identyfikacji po tak długim okresie czasu 

od zaistniałej zbrodni jest niemożliwa.  

K 252-253 Adolf Marcin Waschke  ur.10.11.1908 roku w Dębowie należał do Selbstschutzu 

powiatu świeckiego. Jesienią 1939 roku brał udział w zatrzymaniu: Mieczysława 

Rządkowskiego, Roberta Dembka, Piotra Kutowskiego, Franciszka Glaza, Władysława 
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Glaza i Franciszka Suchomskiego, którzy zostali później zabici na terenie majątku 

Jastrzębie. 

K 623-624 Przesłuchany w charakterze podejrzanego Klaus Erich wyjaśnił, iż do 

Selbstschutzu należał właściciel majątku Jastrzębie Hans Joachim Modrow. Wydawał on 

rozkazy o rozstrzelaniu Polaków. 

K 922 Prokuratura w Hildesheim sygnatura sprawy 9Js 736/60 prowadziła postępowanie  

przeciwko Hansowi Joachimowi Modrowowi, które zostało umorzone w dniu 28.03.1962 

roku z powodu braku stwierdzenia przestępstwa.  

K 972-983 Przesłuchany w dniu 19.01.1962 roku Hans Joachim Modrow  przez 

funkcjonariusza Komendy Policji  w Dolnej Saksonii w Reinhausen zeznał, iż  pierwszy raz 

słyszy o istnieniu 9 masowych grobów na terenie jego majątku w Jastrzębiu. Nic nie wie                  

o akcjach Selbstschutzu, aby członkowie organizacji brali udział w zatrzymywaniu                   

i egzekucjach Polaków. Nie jest prawdą, że w Jastrzębiu byli gromadzeni Polacy, albowiem 

z pewnością by o tym wiedział, ponieważ czegoś takiego nie dałoby się ukryć. Nie potrafi 

sobie wytłumaczyć, dlaczego tyle osób słyszało o rzekomych egzekucjach, jeśli on sam nic 

o tym wiedział,  do momentu przesłuchania nawet nie słyszał. Być może egzekucje 

odbywały się tylko pod jego nieobecność.  

K 959 Przesłuchany w charakterze świadka Hans Joachim Modrow w dniu 18.03.1969 

przez komisarza kryminalnego Hagemanna do sprawy 9 Js 736/60 Prokuratura                             

w Hildesheim zeznał,  iż w dniu 16.09.1939 roku powrócił do Jastrzębia. Około 24.09.1939 

roku stawił się do  lokalnego dowódcy powiatu Świecie n/Wisłą  SS- Sturmbahnführer 

Joachim Teetzmanna (uznanego za zmarłego k 968), który polecił mu stworzenie 

Selbstschutzu w okręgu urzędowym Drzycim, Osie i Bukowiec i  wcielenie  do organizacji 

tamtejszych volksdeutschów. Hans Joachim Modrow  przejął gminę Drzycim, a w Osiu                       

i Bukowcu ustanowił łączników, których nazwisk sobie nie przypomina. Broń nie była 

potrzebna albowiem każdy volksdeutsch miał przynajmniej jeden karabin. Utworzył 

związek  Selbstschutzu liczący około 30-40 mężczyzn. Na terenie majątku Jastrzębie 

spotykali się członkowie Selbstschutzu. Jego zastępcą był leśniczy Knuth, który kierował 

zajęciami strzeleckimi. Wie, że von Alvensleben kazał składać sobie cotygodniowe raporty 

o wykonanych egzekucjach w poszczególnych obszarach oraz informować o osobach, które 

jego zdaniem, zgłosiły zbyt niska liczbę egzekucji. W dniu 13.11.1939 roku został SS-

Hauptsturmführerem.  Hans Joachim Modrow  oświadczył, że nie był odpowiedzialny za 

zabójstwa Polaków, o ile w ogóle do nich doszło. Nie wydawał w tym zakresie rozkazów 

członkom Selbstschutzu, ani osobiście się do tego nie przyczynił. 
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Hans Joachim  Modrow od 16.09.1939 roku był dowódcą Selbstschutcu w Drzycimiu, Osiu 

i Bukowcu. Od 13.11.1939 roku należał do SS. 

K 967-70  Prokuratura w Gӧttingen/Getyndze pod sygnaturą Js1614/67 przeprowadziła  

postępowanie, które w dniu 14.11.1969 roku zostało umorzone z powodu braku stwierdzenia 

przestępstwa. Prokurator  wydający zarządzenie o umorzeniu uznał, iż tylko zeznania 

jednego polskiego świadka  obciążają H.J. Modrowa. Nie są one wystarczające, aby 

uzasadnić podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Hansa Joachima Modrowa.  

Postępowanie toczyło się w sprawie wyjaśnienia: rozstrzelania 2 cywilów w pobliżu dworca 

Jastrzębie na początku października 1939 roku, rozstrzelania 2 polskich żołnierzy w lesie 

Jastrzębie w październiku 1939 roku, rozstrzelania 2 Polaków w lesie w Jastrzębiu, 

rozstrzelania grupy Polaków z Bukowca w lesie, rozstrzelania sekretarza gminy Osowskiego 

i trzech nieznanych ofiar w październiku 1939 roku. 

K 953-54 Hans Joachim Modrow w dniu 29.02.1968 roku przesłuchany jako podejrzany 

przez komisarza kryminalnego Moniac do sprawy 3Js 1614/67  Prokuratury w Getyndze 

wyjaśnił, iż jak każdy volksdeutsch od września do około 20 listopada 1939 roku należał do 

Selbstschutzu. Oświadczył, iż zeznania polskich świadków, których treść mu odczytano są 

nieprawdziwe, pomimo że zostały złożone przed polskim sędziom i pod przysięgą. 

Zaprzeczył, jakoby miał osobiście zastrzelić lub wydać rozkaz zabicia jakiegoś Polaka. 

Zaprzeczył również aby za jego wiedzą orzekane były wyroki śmierci i jakoby miał pełnić 

funkcję sędziego, bądź uczestniczyć w zatrzymaniach. Za jego wiedzą nie więziono w jego 

gospodarstwie Polaków – żołnierzy bądź cywilów. 

K 995 O zbiorowych grobach w lesie na terenie jego majątku dowiedział się po raz 

pierwszy w 1944 roku od oficera SS. Przyszedł do niego z wycinkiem mapy, na której 

zaznaczone były groby, albowiem otrzymał rozkaz ich zniszczenia. Dokonał razem                         

z nieznanym mu oficerem SS wizji, jednakże grobów nie zaleźli. Groby na mapie miał 

zaznaczyć jego leśniczy Knuth, który poległ na wojnie w 1942 roku. 

K 922 Hans Joachim Modrow zmarł 1.07.1983 roku zgodnie z informacją Urzędu Ewidencji 

Ludności w Gleichen z dnia 2.06.1988 roku. 

 

Wnioski końcowe 

 

      W toku śledztwa nie zdołano ustalić  pełnych danych personalnych wszystkich członków 

Selbstschutzu Okręgu Drzycim, Osie, Bukowiec biorących udział w: zabijaniu, 

zatrzymywaniu  i doprowadzaniu Polaków do Jastrzębia. Przesłuchani w śledztwie 

świadkowie podają 55 nazwisk pisanych fonetycznie Niemców, biorących udział                             
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w zabijaniu, zatrzymywaniu i doprowadzaniu. Nie zachowały się dokumenty pozwalające na 

ich pełną identyfikację. 

     Nie zostało przeprowadzone postępowanie przeciwko Ludolfowi Hermanowi von 

Alvenslebenowi, który w dniu 1.04.1970 roku zmarł w Santa Rosa de Clamuchita                   

w Argentynie jako obywatel argentyński. 

           Ustaleni sprawcy: dowódca Selbstschutzu Okręgu Drzycim, Osie, Bukowie SS-

Hauptsturmführerem  Hans Joachim Modrow, zastępca dowódcy Selbstschutzu Okręgu 

Drzycim, Osie, Bukowie Willi Knuth, komendant powiatowego Selbstschutzu w Świeciu 

n/Wisłą dowódca oddziału SS- Sturmbahnführer Joachim Teetzmanna, zarządca majątku 

Jastrzębie Zygfryd Schelling – nie żyją.  

      Nie ustalono co najmniej kilkudziesięciu  członków Selbstschutzu  powiatu świeckiego 

Okręgu Drzycim, Osie, Bukowiec. 

      Przeprowadzone czynności śledcze przez niemiecki wymiar sprawiedliwości nie 

doprowadziły do ukarania znanych sprawców zbrodni  w Jastrzębiu. Niechęć w ich ściganiu  

i ukaraniu  - doprowadziła do  „biologicznego przedawnienia”. Postępowania umarzano                    

z uwagi na brak wystarczających dowodów popełnienia zbrodni, tłumaczono trudnościami     

w identyfikacji sprawców, nie prowadzono ich skrupulatnie i dogłębnie. Zapewniając w ten 

sposób sprawcom całkowitą bezkarność.   

     Członkowie Selbstschutzu nie musieli wykazywać bezwarunkowego posłuszeństwa 

dowódcom SS. Wydaje się nieprawdopodobne, że ktoś, kto czuł wewnętrzny opór przed 

wykonaniem polecenia, rozkazu, poniósłby odpowiedzialność. Sprawcy niczego takiego nie 

uczynili, bez jakichkolwiek skrupułów podjęli  wykonanie poleceń. Czuli się odpowiedzialni 

za powadzenie akcji eksterminacyjnej wobec Polaków. Działali z niskich pobudek, zabijali, 

chociaż nie mieli ku temu żadnych powodów. Pragnęli osobiście przysłużyć się  władzy 

narodowo socjalistycznej. Gotowość do zabicia innych osób, wyłącznie z powodu ich 

przynależności do określonej narodowości lub religii, znajduje się na najniższym stopniu 

wartości moralnych i zasługuje na pogardę. Niczym nie usprawiedliwione zabicie 

niewinnych ludzi, zgodnie z powszechną świadomością prawną wszystkich kultur nie może 

być naruszone przez żadną ustawę lub inny nadrzędny akt. Zabójstwo z premedytacją 

popełnione bez postępowania sądowego i wyroku stoi w wyraźnej sprzeczności z prawem               

i moralnością,  musi być odczuwane jako wyjątkowo niesprawiedliwe przez każdego 

człowieka. Działanie sprawców było nacechowane ekstremalnym bezprawiem. 

     Nie można ustalić precyzyjnej liczby zabitych Polaków w Jastrzębiu. Spowodowane jest 

to tym, iż nie zachowały się listy zatrzymanych  przeznaczonych na śmierć. Nie odnaleziono 
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dokumentacji z przeprowadzonej ekshumacji, a w 1944 roku Niemcy dokonali zniszczenia 

masowych grobów w Jastrzębiu zacierając w ten sposób ślady zbrodni. 

      Dokonując oceny prawnej zbrodni wzięto po uwagę zapis art. VI Karty 

Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, który wyodrębnia 3 kategorie przestępstw: 

zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości oraz ustawę 

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z dnia 18 rudnia 1989 roku – w świetle, których uznano, że popełnione czyny 

noszą znamiona zbrodni nazistowskiej stanowiącej zbrodnie wojenną i zbrodnie przeciwko 

ludzkości. 

      Przejęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ konwencja z dnia 28.11.1968 roku 

ratyfikowana przez Polskę, wstrzymała bieg przedawnienia zbrodni wojennych, przeciwko 

lidzkości oraz zbrodni ludobójstwa w ujęciu konwencji z 1948 roku. Zasada ta została 

wprowadzona ustawą  z dnia 22.04.1964 roku, a następnie  utrzymana przepisem art. 109 kk     

z 1969 roku i art. 5 § 1 pkt 3 przepisów wprowadzających kodeks karny z 6.06.1997 roku.           

W Polsce odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione w okresie II wojny światowej 

określa  z 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 (tekst jedn. Dz. U. z 1946 r., Nr 69 poz. 377 z póź. zm.).       

     Założone cele postępowania dowodowego  polegające na ustaleniu: okoliczności 

popełnienia zbrodni w Jastrzębiu, ilości zabitych i ich identyfikacji,  osób pokrzywdzonych, 

sprawców zostały wyczerpane.  

     Bez wątpienia Polacy zostali zabici przez  członków Selbstschutzu. Dokonywali oni 

samosądów na Polakach. Mieli swobodę w przeprowadzaniu akcji eksterminacyjnych. 

Śmierć zatrzymanym Polakom była zadawana często nie  wskutek oddania strzału, lecz 

przez zadawanie  silnych uderzeń    w głowę  różnymi przedmiotami. Głównym celem było 

usunięcie wszelkich wrogich elementów na okupowanym terenie, które przedstawiały 

niebezpieczeństwo dla Rzeszy i niemieckiej wspólnoty narodowej.  

         Czyn, którego dopuścili się członkowie Selbstschutzu i funkcjonariusze  SS  stanowi 

zbrodnię zabójstwa określoną 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 (tekst jedn. Dz. U. z 1946 

r., Nr 69 poz. 377 z póź. zm.) i jest  zbrodnią przeciwko ludzkości w rozumieniu w art.                    

3  Ustawy    z dnia 18.12.1998 roku   o  Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. 2014.1075 j.t.z późn. zm.) popełnioną                      
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z powodu przynależności rozstrzelanych do polskiej grupy narodowościowej. Karalność 

przestępstwa stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania nie ulega przedawnieniu, 

albowiem Polska ratyfikowała Konwencję z dnia 26 listopada 1968 roku o niestosowaniu 

przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w 1970 roku (Dz.U. 

z 1970 roku Nr 26 poz. 208 załącznik). 

    Wyczerpane zostały możliwości śledcze, mogące  mieć istotny wpływ na ustalenie 

sprawców przestępstwa jak   i pokrzywdzonych po zabitych - dlatego podjęto decyzję                   

o zakończeniu prowadzonego postępowania   w  sprawie: zbrodni wojennej i zbrodni 

przeciwko ludzkości  w postaci zabójstwa w  okresie od 16 września 1939 roku do stycznia 

1940 roku w Jastrzębiu gm. Drzycim pow. Świecie n/Wisłą ustalonych z nazwiska i imienia 

lub tylko nazwiska 56 Polaków oraz nieustalonej liczby Polaków, przez: co najmniej 

kilkudziesięciu nieustalonych  członków Selbstschutzu powiatu Świecie n/Wisłą Okręgu 

Drzycim, Osie, Bukowiec   i funkcjonariuszy SS - działających na polecenie: zastępcy 

dowódcy Okręgu Północnego Selbstschutzu Gdańsk-Prusy Zachodnie  SS-Oberfūhrera 

Ludolfa Hermanna von Alvenslebena, dowódcy Selbstschutzu Okręgu Drzycim, Osie, 

Bukowiec, SS-Hauptsturmführera  Hansa Joachima Modrowa, zastępcy dowódcy 

Selbstschutzu Okręgu Drzycim, Osie, Bukowiec Willi Knutha, komendanta powiatowego 

Selbstschutzu  w Świeciu n/Wisłą dowódcy oddziału SS- Sturmbahnführera Joachim 

Teetzmanna, członka Selbstschutzu  Okręgu Drzycim, Osie, Bukowiec zarządcy majątku 

Jastrzębie Zygfryda Schellinga.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


