
 
 

 

Niemiecka zbrodnia wojenna 

 i zbrodnia przeciwko ludzkości  

w Siewierzu 
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ŚLEDZTWO KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

 

          Zbrodnię na 11 mieszkańcach Siewierza dokonaną w dniu 4 września 1939 r. Zbigniew 

Nowak – prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

w Katowicach, powołanej na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej, zakwalifikował jako niemiecką zbrodnię wojenną i przeciwko ludzkości. 

Postanowienie o umorzeniu śledztwa, wobec niewykrycia sprawców tego przestępstwa, 

podpisał 28 października 2016 r. Historia badania niemieckiej zbrodni wojennej w Siewierzu 

sięga co najmniej roku 1967, kiedy to przeprowadzone zostały pierwsze czynności  śledcze 

przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Katowicach w ramach 

postępowania formalnie wszczętego postanowieniem z dnia 10 kwietnia 1971 r. o sygn. akt 

OK. Ka S 1/71. Przedmiot postępowania określono wówczas jako „rozstrzelanie przez 

żołnierzy Wermachtu 11 Polaków w Siewierzu, w dniu 4.09.1939 r.” Wobec niemożności 

ustalenia sprawców zbrodni Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich Zespół Śledczy 

w Poznaniu postanowieniem z dnia 1 czerwca 1973 r. o sygn. akt Sn 4/1/71 GKP zawiesił 

postępowanie.  

            Wcześniej, tj. 16 kwietnia 1973 r. śledczy z Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 

przesłali materiały ze śledztwa do Zentrale Stelle w Niemczech (Centrala Badania Zbrodni 

Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu, utworzona 1 grudnia 1958 r.). W Niemczech 

postępowanie dotyczące zbrodni w Siewierzu dokonanej dnia 4 września 1939 r. prowadziła 

niemiecka Prokuratura przy Sądzie Powiatowym w Wurzburgu pod sygn. akt 1 Js 67/73. Dnia 

14 grudnia 1973 r. śledztwo zostało umorzone wobec faktu, iż „sprawcy nie mogli zostać 

wykryci, ani też nie sposób byłoby dowieść im tego czynu”. W uzasadnieniu postanowienia 

o umorzeniu śledztwa niemiecka prokuratura napisała, że nie było możliwości ustalenia, z 

jakiej jednostki i z jakiego oddziału pochodzili żołnierze Wermachtu, którzy dokonali 

okrutnej zbrodni. Z ustaleń śledczych wynika, że w pierwszych dniach września 1939 r. w 

rejonie Siewierza operowały jednostki VII Korpusu Armijnego Wermachtu pod dowództwem 

Eugena Rittera von Schoberta, w tym: 27 Dywizja Piechoty dowodzona przez generała 

Bergmana i 68 Dywizja Piechoty dowodzona przez pułkownika Georga Brauna. Niemiecka  

prokuratura stwierdziła, iż w/w dowódcy zginęli podczas działań wojennych (E.R. Schobert – 

wrzesień 1941 r., dzisiejsza Ukraina, F. Bergmann – grudzień, 1941 r., okolice Moskwy, G. 

Braun – listopad 1941 r., okolice Charkowa).  

           Postanowieniem Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni 

Przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z dnia 17 grudnia 2015 r., sygn. akt S 

94.2015.Zn podjęto do dalszego prowadzenia zawieszone postępowanie. W ramach czynności 

śledczych prowadzonych w latach 1967-1973 przesłuchano 15 osób, po podjęciu 

postępowania w 2015 r. przesłuchano jedną osobę. 

             W toku prowadzonego postępowania ustalono, że w dniu 4 września 1939 r. w 

godzinach rannych do Siewierza weszły oddziały niemieckiego Wermachtu, przemieszczające 

się w kierunku wschodnim, drogą prowadzącą do Zawiercia. W zeznaniach pojawia się 

przedział czasowy między godziną 7 a 9. Żołnierze Wermachtu dobijali się do domów i 



 
 

wyciągali stamtąd mieszkańców. Zatrzymywali również osoby przebywające na ulicach, a  

przebywaniu na zewnątrz budynków sprzyjał słoneczny i bardzo ciepły dzień. Zatrzymano 

siedmiu młodych mężczyzn w wieku od 19 do 22 lat, chłopca w wieku 15 lat, wszyscy 

narodowości polskiej oraz 55-letniego mężczyznę narodowości żydowskiej. Prokuratorzy 

ustalili, że początkowo mężczyźni przetrzymywani byli w okolicach szkoły i rzeźni. Jednakże 

topografia tej okolicy prowadzi do wniosku, że było to raczej bliżej szkoły, niż rzeźni. 

Następnie zostali zaprowadzeni w pobliże domu rodziny Gewaldów przy zbiegu obecnych 

ulic Bohaterów i Warszawskiej i tam zastrzeleni. W tym samym dniu niemieccy żołnierze 

strzelali przez okna do domu rodziny Dobrowolskich. Śmiertelnych obrażeń postrzałowych 

doznała Bronisława Dobrowolska, a jej córka Aniela została trafiona w nogę. Zastrzelonych 

mężczyzn pochowano bardzo płytko, w pobliżu miejsca ich zastrzelenia. Razem z nimi 

pochowano Bronisławę Dobrowolską. Pochówku dokonało, na rozkaz niemieckich 

zbrodniarzy, kilku zatrzymanych przez Niemców mieszkańców Siewierza narodowości 

żydowskiej. Fakt ten utrzymywany był przez okupantów w tajemnicy. Dopiero po 2-3 

miesiącach rodziny zastrzelonych uzyskały informacje o miejscu ich pochówku. Zwróciły się 

do burmistrza Siewierza Bernarda Kruppy o zgodę na odkopanie zwłok i pochowanie ich na 

cmentarzu parafialnym. Burmistrz początkowo nie wyrażał zgody, twierdząc, że 

zamordowani nie byli mieszkańcami Siewierza. Informował, iż to powstańcy śląscy. 

         Burmistrz Bernard Kruppa, urodzony w Kamieniu na Górnym Śląsku, przybył do 

Siewierza w 1928 r., obejmując stanowisko kierownika kopalni kruszcu „Wiktor Emmanuel”. 

Jak się później okazało, był to niemiecki szpieg działający na terenie Siewierza w ramach 

tzw. piątej kolumny. 

         Prawdopodobnie na przełomie listopada i grudnia 1939 r. burmistrz wyraził w końcu 

zgodę i na początku grudnia nastąpiła ekshumacja zwłok wszystkich zastrzelonych. Ofiary 

zbrodni zostały rozpoznane przez ich rodziny. Ciała ofiar zostały pochowane we wspólnej 

mogile na parafialnym cmentarzu. Wśród mieszkańców genezę zbrodni – w potocznym 

przekazie – wyjaśniano odwetem żołnierzy Wermachtu za zabicie niemieckiego oficera. 

 

 

OFIARY ZBRODNI  

Ofiarami tej zbrodni (zbrodnia według polskiego kodeksu karnego to także spowodowanie 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) według ustaleń prokuratora Zbigniewa Woźniaka były 

następujące osoby: 

1. Bronisława Dobrowolska z d. Majcherczyk, lat 47 (ur. w 1892), córka Andrzeja i 

Julianny z d. Sitek; 

2. Aniela Dobrowolska ur. 20 września 1923 r. w Boguchwałowicach, córka w/w B. 

Dobrowolskiej; 

3. Stanisław Dobrowolski, lat 19, syn Jana i Bronisławy z d. Majcherczyk, syn w/w 

Bronisławy; 



 
 

4. Stanisław Gryncajger, lat 55 (ur. w 1884 r.), syn Mordki-Menesa i Estery  z d. 

Aderlfligiel; 

5. Stefan Jakubczyk, lat 19 (ur. w 1920 r.), syn Jana i Marianny z d. Wątrobska; 

6. Józef Janicki, lat 19 (ur. w 1920 r.), syn Stefana i Józefy z d. Kubisa; 

7. Kazimierz Janicki, lat 15 (ur. w 1924 r.), syn Stefana i Józefy z d. Kubisa, brat w/w.; 

8. Lucjan Kozerski, lat 22 (ur. w 1917 r.), syn Jana i Julianny z d. Nawrot; 

9. Piotr Nawrot, lat 22 (ur. w 1917 r.), syn Kazimierza i Eleonory z d. Zaręba; 

10. Stanisław Niedbał, lat 19 (ur. w 1920 r.), syn Jana i Julianny z d. Korusiewicz; 

11. Stanisław Więcek, lat 19 (ur. w 1920 r.), syn Bolesława i Franciszki z d. Sierka.  

 

 

 

PRZESŁUCHANIA ŚWIADKÓW  

            

Pierwsze przesłuchania w tej sprawie miały miejsce w roku 1967.  

Dnia 28 kwietnia 1967 r. przesłuchana została Marcjanna Kasińska, która zeznała, iż w dniu 

4 września 1939 r. rano przyszedł do jej domu syn sąsiada – 15-letni Kazimierz Janicki z 

prośbą o pożyczenie węgla. Kiedy wyszła z chłopcem przed dom, zauważyła tam kilku 

żołnierzy niemieckich. Chwilę później zabrali oni Kazimierza Janickiego oraz jej męża 

Stanisława Gryncajgera i zaprowadzili ich za pobliską szkołę. M. Kasińska widziała także, 

jak żołnierze niemieccy prowadzili w tym kierunku Józefa Janickiego i Lucjana Kozerskiego, 

których znała, oraz kilku innych mieszkańców Siewierza, których nie rozpoznała. Po ok. 

godzinie usłyszała kilka strzałów dochodzących z terenu za szkołą. Jakiś czas później 

usłyszała od ludzi, że Niemcy zastrzelili kilka osób, ale nie wiedziała, kogo dotknęła ta 

zbrodnia. W grudniu, kiedy rozkopano wspólny grób, rozpoznała swojego męża Stanisława 

Gryncajgera i kilka innych osób. 

Tego samego dnia przeprowadzono przesłuchanie Stefana Janickiego. Zeznał on, że 4 

września rano wysłał swojego syna Kazimierza do Gryncajgerów po węgiel. Syn jednak 

nigdy nie wrócił. Przesłuchiwany widział przez okno biegających po ulicy żołnierzy 

niemieckich z karabinami. Po pewnym czasie do domu przyszedł syn Alfons i powiedział, że 

Niemcy zabrali brata Józefa, a jemu udało się uciec. Po ok. miesiącu dotarła do niego 

wiadomość, że jego synowie Kazimierz i Józef zostali rozstrzelani przez Niemców. Wspólnie 

z rodzinami innych rozstrzelanych czynił starania u władz niemieckich o uzyskanie zgody na 

ekshumację ofiar. Wśród  zwłok rozpoznał swoich synów i kilka innych osób.  

W czerwcu 1967 r. zeznania złożyła Helena Łapanowska. Oświadczyła, że w dniu 4 

września 1939 r. w godzinach rannych do jej domu wpadło kilku żołnierzy niemieckich w 

hełmach i zabrali jej męża Józefa. Następnie wrócili po nią i z trojgiem dzieci zabrali ich do 

męża, który siedział w pobliskim rowie. Zapytali ją, czy to rzeczywiście jej mąż. W tym 

czasie widziała jak inni żołnierze niemieccy prowadzili Stanisława Gryncajgera, Stanisława 

Dobrowolskiego, dwóch braci Janickich i Lucjana Kozerskiego, który w jej pamięci zachował 

się jako ubrany w mundur harcerski. Jej, mężowi i dzieciom Niemcy pozwolili odejść. Potem 

dowiedziała się, że niedaleko miejsca, w którym byli czasowo zatrzymani, Niemcy zastrzelili 



 
 

kilka osób. Udała się tam i zobaczyła ciała odziane w zakrwawione ubrania ułożone twarzami 

do ziemi. Głowy były przysypane piaskiem.     

W lutym 1968 r. zeznania złożył Szczepan Gewald. Zapamiętał on, że z początkiem września 

1939 r. ok. godziny 9-10 rano na dawne targowisko w Siewierzu przyjechały 3 lub 4 

samochody z uzbrojonymi w karabiny żołnierzami niemieckimi. Rozeszli się oni w różne 

strony. Widział, jak zaczęli strzelać przez okno do domu Dobrowolskich. Dowiedział się, że 

wtedy zginęła Bronisława Dobrowolska, a ranna została jej córka Aniela. Widział także, jak 

Niemcy prowadzili Gryncajgera, dwóch braci Janickich, Nawrota, Kozerskiego i Jakubczyka. 

Po jakimś czasie także jego i jego rodzinę Niemcy wyrzucili z domu i poniszczyli w nim 

wiele sprzętów. Jakiś czas później dowiedział się, że w okolicy jego domu zastrzelono kilka 

osób.   

Kolejne zeznania zostały odebrane przez prokuratorów Głównej Komisji Badania Zbrodni 

Hitlerowskich w roku 1971.  

Dziewiątego maja 1971 r. zeznawał Antoni Nawrot. Zeznał, że we wrześniu 1939 r. był 

mieszkańcem Siewierza. Miał wtedy 14 lat. Pamiętał, że w ich domu rodzinnym pojawił się 

niemiecki żołnierz z radiostacją. Powiedział on ojcu, że w Siewierzu rozstrzelano 10 lub 11 

mieszkańców. Powodem miało być zastrzelenie niemieckiego oficera przez jakąś kobietę. 

Antoni Nawrot był potem obecny przy ekshumacji zwłok. Ekshumowano zwłoki 10 

mężczyzn i jednej kobiety, które zostały przewiezione na cmentarz i tam pochowane.   

Dwudziestego trzeciego maja 1971 r. przesłuchano Władysława Pyto. Pamiętał, że 4 

września 1939 r. około godz. 8-9 widział przejeżdżające przez Siewierz kolumny wojsk 

niemieckich. Niektóre samochody zatrzymały się w  mieście. Następnego dnia dotarła do 

niego wiadomość, że zaginęło kilkunastu mieszkańców Siewierza, w tym Stanisław 

Gryncajger. Około miesiąca później rozmawiał z mieszkającym w Siewierzu Żydem 

Eliaszem. Powiedział on mu wtedy w tajemnicy, że ci ludzie, którzy dnia 4 września 1939 r. 

zostali rozstrzelani przez niemieckich żołnierzy – zostali potem pochowani przez Żydów we 

wspólnym grobie. Pod koniec listopada 1939 r. Władysław Pyto uczestniczył w ekshumacji 

rozstrzelanych, było tam 11 ciał.  

We wrześniu 1971 r. (25.09.1971) przesłuchany został Stanisław Janicki. Zeznał, że przed 

wojną mieszkał w Siewierzu. Czwartego września 1939 r., w godzinach rannych do miasta 

wkroczyły oddziały niemieckiego wojska, które przemieszczały się w kierunku Zawiercia. On 

wraz z bratem Józefem oraz z Lucjanem Kozerskim, a także z innymi kolegami stali obok 

zabudowań rodzinnego domu, przy ulicy. W pewnej chwili zobaczył niemieckich żołnierzy 

wyprowadzających z bocznej ulicy Stanisława Więcka. Następnie żołnierze podeszli do nich, 

kierując w ich stronę broń i rozkazując im, aby podnieśli ręce do góry. Rozpoczęli wówczas 

przeprowadzać rewizję. W tym momencie on zdecydował się na ucieczkę, namawiając do 

tego także brata Józefa. Józef jednak pozostał na miejscu. Stanisławowi udało się uciec do 

lasu. Do domu wrócił dopiero po dwóch tygodniach. Wtedy dowiedział się, że nie ma brata 

Józefa oraz brata Kazimierza. Rodzice przypuszczali wówczas, że zostali oni zastrzeleni w 

dniu 4 września 1939 r. i pochowani we wspólnej mogile przy drodze Katowice-

Częstochowa. Zapamiętał, że w dniu 10 grudnia 1939 r. władze niemieckie zezwoliły na 



 
 

otwarcie tego grobu i wówczas okazało się, że znajdują się tam zwłoki jego braci Józefa i 

Kazimierza, a także Stanisława Więcka, Lucjana Kozerskiego i innych mieszkańców 

Siewierza, w sumie około 11 osób. 

W dniu 10 sierpnia 1972 r. przesłuchano pięcioro kolejnych świadków. Zeznania złożył m.in. 

Alfons Janicki, brat Stanisława. Zapamiętał, że 4 września 1939 r. ok. godz. 8:00 stał przed 

domem rodzinnym wraz z braćmi: Stanisławem i Józefem, a także Lucjanem Kozerskim i 

Stanisławem Niedbałem. W pewnej chwili zauważył, że w kierunku ich domu zbliża się 

trzech niemieckich żołnierzy. Jeden z nich prowadził Stefana Jakubczyka i Stanisława 

Więcka. Wówczas krzyknął do braci, aby uciekali. On i brat Stanisław zdołali uciec, a brat 

Józef i inni pozostali. Przez kilka dni się ukrywał. Gdy wrócił do domu, dowiedział się, że nie 

wiadomo, co stało się z bratem Józefem. Po jakimś czasie rodzina otrzymała informację, że 4 

września 1939 r. Niemcy zastrzelili kilku mieszkańców Siewierza i zostali oni pochowani we 

wspólnej mogile. Gdy w grudniu 1939 r. mogiła została odkopana, okazało się, że znajdują 

się w niej zwłoki braci Józefa i Kazimierza oraz innych osób. Zwłoki zostały przeniesione na 

cmentarz. 

Kolejnym przesłuchanym był Władysław Dobrowolski. Zeznał, że 4 września 1939 r. 

przebywał w domu wraz z rodziną. Około godz. 7 usłyszeli przed domem rozmowy w języku 

niemieckim, a następnie zobaczyli niemieckich żołnierzy, którzy zaczęli dobijać się do drzwi 

wejściowych. Wtedy oni schowali się pod łóżka. Po chwili niemieccy żołnierze, uzbrojeni w 

karabiny, zaczęli strzelać przez okno do wnętrza domu. Kule trafiły jego matkę Bronisławę i 

siostrę Anielę. Po oddaleniu się Niemców rodzina zeszła do piwnicy, a on poszedł na strych. 

Stamtąd widział, jak dwóch niemieckich żołnierzy prowadzi ulicą jego brata Stanisława z 

rękami podniesionymi do góry. Po krótkim czasie Niemcy powrócili i wyprowadzili ich z  

domu. Matka już wtedy nie żyła. Po jakimś czasie dowiedział  się, że Niemcy tego dnia 

rozstrzelali kilku mieszkańców Siewierza, którzy zostali pochowani we wspólnej mogile. 

Pochowano w niej także jego matkę. Po uzyskaniu zgody władz niemieckich mogiła została 

odkopana. Okazało się, wraz ze zwłokami matki znajduje się w niej również ciało brata 

Stanisława, a także kilku innych mieszkańców Siewierza. Wówczas pochowano ich 

wszystkich na cmentarzu.   

Zeznania złożyła również Aniela Dobrowolska, siostra Władysława. Zapamiętała ona, że w 

dniu 4 września 1939 r. do ich domu przyszła sąsiadka i opowiadała, że uciekła z domu przed 

Niemcami. Gdy po chwili usłyszeli głosy w języku niemieckim, wszyscy schowali się pod 

łóżka. Niebawem Niemcy zaczęli dobijać się do drzwi i strzelać przez okna do środka 

pomieszczenia. Jedna z kul trafiła matkę, a inna – ją. Po tym zdarzeniu wszyscy zeszli do 

piwnicy, gdzie matka zmarła. Aniela Dobrowolska zapamiętała, że po ok. 2 godzinach 

Niemcy ponownie przyszli do ich domu i wyciągnęli wszystkich na zewnątrz. Nie pozwolili 

zabrać zwłok matki, mówiąc, że skoro ją zastrzelili, to sami ją pochowają. Potem dowiedziała 

się, że Niemcy zastrzelili więcej osób. Zostali oni pochowani we wspólnej mogile. Gdy po 

kilku miesiącach mogiła została odkopana, okazało się, że znajdują się w niej zwłoki matki, 

brata Stanisława i innych osób.     



 
 

Przesłuchano również Leokadię Łukasik. W dniu 10 sierpnia 1972 r. zeznała, iż rano 4 

września 1939 r. do ich domu przyszła sąsiadka Marianna Łukasik. Powiedziała im, że 

uciekła ze swojego domu, bo Niemcy chcieli ją zastrzelić. Po chwili usłyszeli przed domem 

głosy niemieckich żołnierzy, którzy zaczęli strzelać przez okna do wnętrza domu. Na skutek 

tego ciężko ranna została matka Leokadii – Bronisława Dobrowolska, a postrzał w nogę 

otrzymała siostra Aniela. Po pewnym czasie Niemcy znów się pojawili i weszli do domu, 

rozkazując wszystkim wyjść. Matka w tym czasie już nie żyła. Potem dowiedziała się, że 

Niemcy zastrzelili więcej osób, w tym jej brata Stanisława Dobrowolskiego.   

Jan Nawrot, przesłuchany tego samego dnia, zeznał, że 2 września 1939 r., w obawie przed 

Niemcami uciekł wraz z rodziną do Pilicy. Gdy wrócił do Siewierza, dowiedział się od 

sąsiadów, że Niemcy rozstrzelali kilku mieszkańców w pobliżu domu Gewaldów. Udał się na 

to miejsce i faktycznie rozpoznał tam zwłoki kilku mieszkańców Siewierza. Były one 

przykryte gałęziami i lekko przysypane piaskiem. Potem zostały one w tym miejscu 

zakopane.     

        Zeznanie Jana Nawrota było ostatnim zeznaniem przeprowadzonym w tej sprawie przez 

prokuratorów byłej Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Zespół Śledczy w 

Poznaniu. Do zbrodni w Siewierzu dokonanej w roku 1939 r. przez żołnierzy Wermachtu 

powrócił Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu - Oddział w Katowicach. Zebrany dotychczas materiał dowodowy został 

uzupełniony o zeznanie Janiny Terentowicz złożone dnia 26 października 2016 r.  

          Janina Terentowicz zeznała, że jest siostrą Stefana Jakubczyka. W 1939 r. mieszkali 

w Siewierzu, przy ul. Górki 13. Ojciec był szewcem, miał własny warsztat. Stefan pomagał 

ojcu w prowadzonym rzemiośle. Brat zeznającej należał do Związku Strzeleckiego. W wojsku 

nie służył, z chwilą wybuchu wojny nie został zmobilizowany do wojska. Od dnia 1 września 

1939 r. cała rodzina pozostawała w domu. Wojska niemieckie wkroczyły do Siewierza w dniu 

4 września 1939 r. Była wtedy w domu, a brat wyszedł, chyba popatrzeć na przemieszczające 

się wojsko. Od tego czasu przez 3 miesiące nie było wiadomo, co się z nim stało. Matka 

próbowała się dowiadywać, ale bez efektów. Dopiero po tym czasie matka dowiedziała się od 

pewnej kobiety, że w dniu 4 września 1939 r. Niemcy zastrzelili kilka osób i zakopali je. 

Wtedy rodziny zaginionych poszły do burmistrza prosić o zgodę na pochowanie tych osób na 

cmentarzu. Burmistrz nie chciał się zgodzić. Twierdził, że nie byli to mieszkańcy Siewierza, a 

powstańcy śląscy. W końcu jednak wyraził zgodę i odkopano ciała. Matka opowiadała, że 

rozpoznała ciało brata po mundurze strzeleckim, jednak twarzy nie mogła rozpoznać. Było 

tam pochowanych 10 osób, wszystkie z Siewierza. Rodziny ich rozpoznały, głównie po 

ubraniach. Wszystkie ciała zostały włożone do trumien i pochowane na cmentarzu we 

wspólnej mogile. Zostali oni prawdopodobnie zastrzeleni w okolicy zbiegu obecnej ulicy 

Bohaterów z ulicą Warszawską, niedaleko domu zamieszkałego przez rodzinę Gewaldów. Z 

opowiadań ludzi pamięta, że Niemcy mieli ich zastrzelić „na postrach”. Mieli to zrobić 

żołnierze niemieckiego wojska.  

           W zeznaniach świadków: Antoniego Nawrota, Władysława Pyto oraz Stanisława 

Janickiego pojawiła się liczba 11 osób zastrzelonych, tymczasem prokurator prowadzący 



 
 

postępowanie ustalił, iż było to 10 osób. Jedenasta osoba: Aniela Dobrowolska otrzymała 

postrzał w nogę. 

             W ocenie prokuratora prowadzącego postępowanie wszystkie ustalenia wskazują 

niezbicie, iż działania nieustalonych żołnierzy niemieckiego wojska noszą znamiona zbrodni 

wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości. Ofiarami zbrodni były bowiem osoby cywilne, 

niebiorące żadnego udziału w walkach zbrojnych i niepodejmujące jakichkolwiek czynnych 

działań przeciwko wkraczającym na tereny Polski oddziałom wojska niemieckiego. 

 

KOŃCOWE ROZSTRZYGNIĘCIE 

           

             Po przeprowadzonym postępowaniu prokurator Zbigniew Woźniak postanowił: 

„umorzyć śledztwo w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, 

stanowiącej jeden z powtarzających się zamachów w celu wsparcia polityki III Rzeszy 

niemieckiej, popełnionej z motywów narodowościowych i politycznych oraz w celu 

wyniszczenia grupy narodowościowej i politycznej przez żołnierzy Wermachtu, 

polegającej na rozstrzelaniu 10 Polaków, a to Bronisławy Dobrowolskiej, Stanisława 

Dobrowolskiego, Stanisława Gryncajgera, Stefana Jakubczyka, Józefa Janickiego, 

Kazimierza Janickiego, Łucjana Kozerskiego, Piotra Nawrota, Stanisława Niedbała i 

Stanisława Więcka oraz postrzelenia w nogę Anieli Dobrowolskiej, w Siewierzu w dniu 

4.09.1939 r. – tj. o przest. z art. 118a § 1 pkt 1 i art. 123 § 1 pkt 4  kodeksu karnego  i art. 

1 pkt 1 dekretu z dnia 31.08.1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich 

zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla 

zdrajców Narodu Polskiego, przy zast. art. 11 § 2 kk oraz w związku z art. 3 Ustawy z 

dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu  (Dz.U. 2016, poz.1575) – wobec niewykrycia sprawców 

przestępstwa (art. 322 § 1 kpk)”.   

 

W oparciu o postanowienie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 

Polskiemu w Katowicach o umorzeniu śledztwa, sygn. akt S 94.2015.ZN, z dnia 28 

października 2016 r., tekst przygotował: 

Janusz Zdzisław Nawrot 

Siewierz 2021 r. 

 

 

Wydanie sfinansowane przez Spółkę dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej w Siewierzu  

 



 
 

 

Pomnik zbudowano wg projektu mgr inż. arch. Marka Góry. 

 

Autor opracowania zwraca uwagę, że napisy zarówno na tablicy umieszczonej na pomniku, jak i umieszczonej 

na grobie, nie zawierają informacji, iż zbrodnię popełnili Niemcy. Ten sposób redakcji napisów  (zastępowanie 

wyrazu Niemcy wyrazami „hitlerowcy”, „naziści”) realizuje wieloletnią, konsekwentną narrację wielu instytucji 

państwa niemieckiego i Związku Radzieckiego. 


