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Abstrakt

Artykuł przedstawia przebieg zbrodni dokonanej w Słupnie w powiecie płockim na 20 polskich obywa-
telach w sierpniu 1942 r. W artykule zostały zaprezentowane i omówione opisy zbrodni w relacjach strony 
polskiej, jak i niemieckiej oraz jej konsekwencje.
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Temat zbrodni niemieckich na ludności polskiej  
w trakcie II wojny światowej ma 75-letnią tradycję 
badań. Pomimo licznych opracowań nadal poszcze-
gólne zbrodnie niemieckie nie doczekały się mono-
grafii. Przykładem może być zabójstwo 20 polskich 
obywateli w Słupnie w 1942 r. Egzekucja, jakiej do-
konali hitlerowcy w Słupnie w sierpniu 1942 r.  
w świetle współczesnego prawodawstwa była 
zbrodnią wojenną1. Był to akt zemsty za rzekome 
pobicie członka Reichsarbeitsdienstu (RAD)2, zwane-
go junakiem. Egzekucji ze Słupna nie powinniśmy 
jednak rozpatrywać bez analizy szerszego kontekstu 
historyczno-politycznego, w którym znalazły się  
tereny współczesnej gminy Słupno w 1939 r.

Literaturę do tematu stanowią jedynie nieliczne 
wspomnienia. Najobszerniejszy ich fragment za-
czerpnięty ze wspomnień K. Cybulskiego przytacza 
J. B. Nycek w swojej pracy na temat gminy Słupno3. 
Większą ilość relacji przyniosła kwerenda dokona-
na przez Instytut Pamięci Narodowej na zlecenie 
Fundacji Zielony Promień w okresie od marca 2016 
do stycznia 2017 r. Odnalezione w efekcie kweren-
dy dokumenty, w tym akta niemieckie dotyczące 
procesu prowadzonego w 1973 r. wobec szefa ge-
stapo w okręgu Ciechanów–Płock (Leiter der Ge-
heime Staatspolizeistelle Zichenau-Schröttersburg 
und SD), SS-Obersturmbannführer Hartmutha Pul-
mera, były kluczowe w zrekonstruowaniu chronolo-
gii zbrodni4.

Uzupełnienie wiedzy na temat przebiegu egzeku-
cji przyniosły wywiady prowadzone z mieszkańcami 
gminy Słupno. Opis zbrodni, do której doszło  
w sierpniu 1942 r., jest więc znany zarówno z relacji 
polskich jak i niemieckich, co zwiększa nasze moż- 
liwości weryfikacji wiarygodności przekazów.  
Materiały polskie możemy podzielić na dwie  
grupy w zależności od czasu powstania. Pierwszą  
z nich stanowią wspomnienia osób będących 

świadkami egzekucji spisane w latach 60. w trakcie 
dokumentowania zbrodni hitlerowskich. Drugi typ 
stanowią relacje zebrane przez autora opracowania 
w trakcie realizowanych wywiadów na terenie gminy 
Słupno od 2016 do 2017 r.

Zbrodnie dokonywane w trakcie wojny na Pola-
kach możemy rozpatrywać jako efekt panującej  
w III Rzeszy ideologii, wedle której istniała koniecz-
ność eksterminacji narodu polskiego jako konkuren-
cji dla narodu niemieckiego5. Nieodłącznym ele-
mentem działań prowadzonych przez Wehrmacht 
były zbrodnie na ludności cywilnej, do których do-
chodziło od pierwszych dni września w wielu regio-
nach kraju, w tym powiecie płockim6. W atakach na 
Polaków brała udział lokalna ludność niemiecka, 
zasiedlająca dolinę Wisły7.

Dekretem A. Hitlera z 8 października 1939 r.  
„O podziale i zarządzaniu terenów wschodnich”  
na terenach anektowanych utworzono jednostki  
administracyjne (tzw. Reichgaue), takie jak Okręg 
Rzeszy Kraj Warty (Warthegau) czy Okręg Rzeszy 
Gdańsk–Prusy Zachodnie. Rejon Płocka (jako rejen-
cja ciechanowska Regierungsbezirk Zichenau) został 
włączony do pruskiej prowincji Prusy Wschodnie 
(prezydentem prowincji był gauleiter Erich Koch8). 
Rejencję podzielono na powiaty. Administracją po-
wiatów wiejskich kierował landrat, który podlegał 
kierownikowi rejencji. Sprawował nadzór nad admi-
nistracją państwową powiatu oraz stał na czele sa-
morządu powiatowego. Landratem płockim był od 
26 października 1939 r. Wolfgang Born z Rosenber-
ga, po nim urząd sprawował lokalny Niemiec  
dr Kurth Fehr9. Tereny obecnej gminy Słupno znala-
zły się na terenie powiatu płockiego – Kreis Schröt-
tersburg, który tworzyło miasto Płock – Stadt Schröt-
tersburg oraz 15 obwodów, w tym obwód (gmina) 
Borowiczki – Pukallen, na terenie której znajdowało 
się Słupno10. 
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Ziemie przyłączone do Rzeszy narażone były na 
wyjątkowe represje ze strony okupanta. Polaków 
traktowano jako Untermensch – podludzi, których 
przymusowo wysiedlano11. Celem działania okupan-
ta było terroryzowanie, oraz wyniszczenie fizyczne  
i psychiczne ludności. Pierwsze miesiące okupacji 
minęły na aresztowaniach lokalnych liderów kultury. 
Przykładem jest aresztowanie dyrektora szkoły pod-
stawowej, nauczyciela Spudniewskiego w nieodle-
głym Zakrzewie Kościelnym gm. Mała Wieś12 oraz 
morderstwa realizowane przez miejscowych Volks-
deutschów, jak miało to miejsce w Rakowie gm. Ma-
ła Wieś gdzie we wrześniu 1939 r. zabito harcerzy13. 
Pozorna samowola lokalnych Niemców mszczących 
się na Polakach była realizowana za pełną aproba-
tą i wsparciem władz okupacyjnych, początkowo 
wojskowych, a następnie partyjnych, gdyż to aparat 
partyjny NSDAP przejął de facto władzę na tere-
nach włączonych, choć formalnie władza przeszła  
z czasem w ręce administracji cywilnej14.

W świetle powyższych informacji na zamordowa-
nie 20 mieszkańców Słupna i okolicznych wsi, do 
którego doszło w 1942 r., powinniśmy patrzeć jak 
na element planowanego eksterminowania ludności 
polskiej na terenach rejencji ciechanowskiej włączo-
nych do III Rzeszy. Eksterminacja ludności polskiej 
była jednym z działań zmierzających do zapewnie-
nia hegemonii narodowi niemieckiemu na włączo-
nych do Rzeszy terenach. Masowe mordy rozpoczął 
Wehrmacht na terenie rejencji, mordując w 1939 r. 
w 43 egzekucjach 4854 osoby15, z czego do części 
morderstw doszło w pierwszych dniach września.  
W 1940 r. okupant zabił 1651 osób16. Nie mniej tra-
giczne były kolejne lata, przykładowo w 1942 r. 
morderstwa w Radzimowicach (gm. Strzegowo),  
Zagrobie, Strzegowie, Zieluniu17, Bodzanowie18.

Rekonstrukcję przebiegu zbrodni ze Słupna, roz-
pocznijmy od przytoczenia „Relacji naocznego 
świadka  wachmistrza pomocniczego (Justizhil-
fswachmeister) Bernharda Czarry o przeprowadzo-
nej 28 sierpnia 1942 w Słupnie, gmina Pukkalen 
(Borowiczki)/powiat Płock egzekucji 20 Polaków”. 
Stanowi on część akt przeciwko H. Pulmerowi i jest 
wyjątkowo cenna, jako że została przygotowana  
29 sierpnia 1942 r., a więc następnego dnia po eg-
zekucji. Powodem przygotowania sprawozdania  
był konflikt pomiędzy kierownikiem filii prokuratury 
w Płocku, pierwszym prokuratorem Ernestem Petrim 
a H. Pulmerem. Analizowany dokument, miał posłu-
żyć w rozgrywkach pomiędzy prokuraturą a Gesta-
po. Jak przekazuje naoczny świadek B. Czara: 

W lasku przed wsią, niedaleko kaplicy była usta-
wiona szubienica. Składała się z długiej na 15 me-
trów poprzecznej belki, która opierała się na 

czterech palach, każdy oddalony od siebie ok 4 me-
try. Po moim przybyciu siedziało na ziemi 10 metrów 
od szubienicy w dwóch rzędach ze związanymi rę-
kami 21 polskich mężczyzn, którzy mieli zostać po-
wieszeni. Wśród nich jest 16-letni chłopiec, który 
krótko przed moim przybyciem został pojmany jako 
zmiennik, na wypadek, gdyby jeden z 20 kandyda-
tów na śmierć uciekł. Nieco dalej oddalona o 10 
metrów od siedzących plecami do szubienicy stała 
polska ludność wsi Słupno w liczbie około 200 osób, 
która musiała przypatrywać się egzekucji. Około 20 
minut przed wyznaczonym na egzekucje czasem 
pojawili się funkcjonariusze policji państwowej Stapo 
z Płocka z 4 więźniami, pośród nich 3 bracia skaza-
nego Popławskiego. Tych 4 więźniów zostało wymie-
nionych na 4 osoby z 20 kandydatów do śmierci. 
Oprócz nich zwolniony został również 16-letni 
zmiennik, i tym samym zostało razem z tymi cztere-
ma więźniami z Płocka 20 osób.

17 minut przed 18 zaczęto od założenia 20 Pola-
kom pętli. W tym celu musieli jeden po drugim wejść 
na krzesło, które dla każdego stało pod szubienicą. 
Później na te krzesła zostały położone jeszcze deski. 
Zakładaniem pętli zajmował się umundurowany 
funkcjonariusz Stapo. W dwóch albo trzech przy-
padkach złapani nie byli spokojni i musieli być pod-
niesieni na ramiona przez dwóch przywołanych Po-
laków, tak że złapany siedział na ramionach tych 
dwóch Polaków. Te przygotowania zakończyły się  
2 minuty po 18.

W tym momencie pojawili się kierownik Stapo 
Płock, radca rządowy Pulmer jak również starosta 
powiatu [Landrat] i Kreisleiter w jednym [lider  
NSDAP w danym okręgu] Dr. Fehr z Płocka (…) Po-
tem radca rządowy Pulmer powiedział kilka słów do 
złapanych, którzy z pętlami wokół szyi stali na swo-
ich krzesłach, względnie siedzieli na ramionach 
swoich polskich „tragarzy”. Oznajmił im, że na po-
lecenie Reichsführera SS [Heinricha Himmlera] ma-
ją zostać powieszeni jako środek odwetowy za akt 
przemocy Polaka Popławskiego na niemieckim 
urzędniku. Te słowa zostały przetłumaczone na pol-
ski przez tłumacza. Dwóch złapanych odpowiedzia-
ło powtarzając polskim okrzykiem: „Niech żyje Pol-
ska!”, aż urzędnik funkcjonariusz policji Stapo wydał 
komendę „Zacząć”. Na to polecenie, które zostało 
wydane dokładnie 7 minut po 18, zabrali funkcjo-
nariusze policji Stapo krzesła spod złapanych. Tak 
samo jak kazano upaść Polakom, na ramionach 
których siedzieli złapani. Ponieważ używano nowych 
stryczków, rozciągnęły się one tak, że wielu złapa-
nych mogło oprzeć się stopami o ziemię; jednemu 
ze złapanych podniósł funkcjonariusz żandarmerii 
wysoko podudzia, tak że ten zaczął wisieć. 
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W przypadku czterech złapanych Polacy musieli 
łopatami wykopywać ziemię spod stóp, by ci w koń-
cu zawiśli. Jeden pojmany mógł uwolnić swoją rękę 
z wiązania i złapać się wspornika szubienicy. Otrzy-
mał wówczas od funkcjonariusza żandarmerii kilka 
uderzeń kolbą w dłoń, aż puścił ją luźno i wówczas 
zaczął wisieć. Niektórzy pojmani szamotali się dłu-
go. Kiedy 5 minut po komendzie: „zacząć” spojrza-
łem na zegarek, szamotało się jeszcze 6 powieszo-
nych. Trwało to potem jeszcze 2-3 minut, aż nikt nie 
dawał oznak życia. Następnie radca rządowy Pul-
mer kazał powiedzieć poprzez tłumacza ludności 
polskiej, że powinna to być dla nich nauka i w przy-
szłości powinni każdy tego typu przypadek zgłaszać, 
w innym razie będą następowały kolejne egzekucje. 
Potem zostali zwolnieni z poleceniem, nie wracania 
pod szubienicę i nie próbowania wykopywania ciał 
po ich pochowaniu.

Ciała miały wisieć jeszcze 24 godziny i następnie 
miały być pochowane przez Polaków pod nadzorem 
funkcjonariuszy żandarmerii do 15 metrów za 
szubienicą przygotowanego grobu19.

Powyższe sprawozdanie możemy podzielić na 
trzy części: pierwszą – przygotowanie do egzekucji 
trwającą od 17:00 do 18:02, drugą – egzekucję 
trwającą od 18:02 do 18:17 oraz trzecią – postano-
wienia porządkowe i końcowe. Relacja naocznego 
świadka Bernharda Czary zawiera kilka istotnych 
informacji, które nie pojawiają się w polskich źró-
dłach. Po pierwsze poznajemy rekonstrukcję chrono-
logii egzekucji z dokładnością minutową, po drugie 
poznajemy wymiary i konstrukcję szubienicy, po 
trzecie potwierdza nam i uzupełnia o szczegółowe 
informacje dostępne, przekazy polskie.

Powyższa relacja nie dotyka jednak wydarzeń, 
które doprowadziły do zbrodni. Te znane są nam 
dzięki notatce sporządzonej 27 sierpnia 1942 r.  
w związku z wyrokiem, który zapadł w sprawie ata-
ku na członka RAD. Choć notatka nie informuje nas 
bezpośrednio o przebiegu zbrodni ani o samej 
zbrodni, to jednak sprawa w niej opisana stała się 
pretekstem do późniejszej egzekucji przeprowadzo-
nej na 20 obywatelach polskich.

Możemy się z niej dowiedzieć, iż dnia 22 sierpnia 
1942 r. członek RAD-u Krause, jadący rowerem zo-
stał zatrzymany przez Jana Popławskiego i popro-
szony o ogień. Gdy Krause wręczył mu palącą się 
zapałkę został uderzony pięścią w twarz, tak że 
upadł na ziemię i leżał nieprzytomny przez kilka mi-
nut. W wyniku czynu Popławskiego skazano go na 
śmierć20. Następnie, jak wiemy z dokumentów 
śledztwa, H. Pulmer wystąpił o specjalne traktowa-
nie Polaków21, co otworzyło mu drogę do dokona-
nia masowej egzekucji w akcie zemsty.

Najdłuższą i najpełniejszą relację polską na te-
mat zbrodni przedstawił Kazimierz Cybulski we 
„Wspomnieniach naocznego świadka”22. Jest ona 
szczególnie ciekawa ze względu na opis zdarzeń po-
przedzających egzekucję, sięgający 7 dni wstecz. 
Polak rozpoczyna swoją relację od 22 sierpnia,  
kiedy – jak stwierdza – jego matka widziała zatacza-
jącego się junaka (członka RAD), który dopyty- 
wał się o najbliższy sklep i piwo. Wydarzenie to  
nie zwróciło niczyjej uwagi, gdyż – jak zaznacza  
autor – junacy ciągle kręcili się po wsi. 23 sierpnia  
w niedzielę K. Cybulski dowiedział się, iż w związku 
z pobiciem junaka, 22 sierpnia po godzinie 9 wie-
czorem aresztowany został Jan Popławski. Do za-
trzymania doszło na drodze, gdy wracał do domu. 
W samochodzie, który zatrzymał J. Popławskiego, 
miał siedzieć pobity junak, który rozpoznał w nim 
sprawcę. Tego samego dnia wieczorem zostali za-
trzymani przez gestapo Stefan, Henryk i Tadeusz 
Popławscy – bracia Jana oraz Józef Banasiak  
i Adam  Stańczak23.

26 sierpnia, w środę, matka Popławskich dostała 
wezwanie do sądu specjalnego na 28 sierpnia.  
W trakcie posiedzenia sądu usłyszała wyrok skazu-
jący syna Jana Popławskiego, lat 17 na karę śmierci 
przez ścięcie, za uderzenie niemieckiego żołnierza. 
Kolejna odsłona tragedii zaczęła się rankiem  
28 sierpnia, gdy aresztowanych zostało 20 męż-
czyzn, w tym autor relacji, na ten czas 16-letni  
K. Cybulski. Cybulski został zakuty w kajdany wraz  
z Bronisławem Siwkiem24. Poprowadzeni zostali do 
sosnowego młodniaka, znajdującego się w pobliżu 
plebanii i kościoła. Była już tam zebrana grupa 
„żandarmów gestapowców” oraz członków Hitlerju-
gend.

K. Cybulski przybywszy na miejsce wraz z grupą 
kolejnych przyprowadzonych Polaków został zmu-
szony do postawienia szubienicy. Po jej ustawieniu, 
zatrzymani musieli wykarczować niewielki lasek,  
by zgodnie z rozkazami Niemców wykopać mogiłę. 
W trakcie kopania mogił przymusowi robotnicy kła-
dli się w niej, by sprawdzić, czy osiągnęła planową 
wielkość, cały czas przy tym nie wiedząc, czy kopią 
grób dla siebie, czy dla innych. Około godziny 
16:00-16:30 prace zostały zakończone.

Przed 17:00 droga do lasku zapełniła się Polaka-
mi ze Słupna i sąsiednich wsi. Całość egzekucji za-
bezpieczała żandarmeria i gestapo. Na wjeździe do 
wsi ustawiono karabin maszynowy. O 17:30 przyje-
chało 5 wozów z zatrzymanymi, na każdym po  
4 skazanych z rękami skutymi na plecach. Eskorto-
wały ich siły żandarmerii oraz gestapo jadące na 
ciężarówkach. Na samym końcu przyjechały samo-
chody dygnitarzy hitlerowskich z Płocka, oraz 
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samochody z sądu z zatrzymanymi 23 sierpnia oso-
bami: Popławskimi, J. Banasiakiem i A. Stańcza-
kiem. Wśród dygnitarzy był H. Pulmer, dr Kurt Fehr, 
landrat płocki. Po przemówieniu wygłoszonym przez 
Pulmera, które tłumaczył Weber nastąpiła egzeku-
cja. Jak zaznacza F. Cybulski jako powód zabójstwa 
podano pobicie Niemca oraz straszenie żon ofice-
rów przez pukanie w okna. Zagrożono także zabi-
ciem kolejnych 200 osób w wypadku powtórzenia 
się agresji wobec niemieckich obywateli. 

Po przyniesieniu krzeseł, skazani zostali przypro-
wadzeni pod szubienicę i ustawieni rzędem, Pulmer 
wraz z towarzyszącą mu świtą, miał podchodzić do 
każdego z nich i czytać krótki wyrok, wtedy też roz-
kuto ich i związano im ręce z tyłu drutem. Dopiero 
wtedy pozwolono tej grupie, która kopała mogiłę  
i stawiała szubienice odejść i dołączyć do tłumu ob-
serwujących Polaków. 

Egzekucję rozpoczęto od powieszenia Stefana 
Popławskiego, najmłodszego z trzech braci, bo ma-
jącego jedynie 16 lat. Wyznaczony do zawiązania  
i założenia pętli gestapowiec miał mieć z tym pro-
blemy dlatego wyznaczono Malego, żandarma  
z Borowiczek, miejscowego Niemca, ojca siedmior-
ga dzieci, do nałożenia stryczka. Gdy wszyscy już 
mieli nałożone pętle na szyje, część została posta-
wiona na krzesłach, część trzymana była na ramio-
nach innych Polaków. Wtedy Pulmer rozpoczął ko-
lejne przemówienie. Powieszeni różnie przeżywali 
ostatnie chwile życia. Część się modliła, Stefan Po-
pławski płakał, Franciszek Dorobek lżył Niemców, 
krzycząc: dzisiaj wy nas a jutro nasi bracia będą 
was jak psów wieszali, Wacław Zieliński, krzyczał: 
powiedzcie mojej rodzinie, jestem Zieliński z Parko-
czewa25. Rydzewski miał zaintonować pieśń kościel-
ną „Dobry Jezu a nasz Panie daj nam wieczne spo-
czywanie”. Po zakończeniu przemówienia przez 
Pulmera Franciszek Dorobek wzniósł okrzyk: „Niech 
żyje Polska”, który powtórzono 3 razy. W trakcie 
trzeciego okrzyku padł rozkaz „Raus”, po którym 
kopnięciami usunięto skazanym krzesła spod nóg. 
Stefan Politkowski nie zginął od razu – dotykał nadal 
nogami ziemi. Trzeba było podkopać pod jego no-
gami dołek, czego miał dokonać jeden z wcześniej 
zatrzymanych Polaków. W tym momencie świadko-
wie egzekucji mieli klęknąć i zacząć odmawiać mo-
dlitwę „Wieczny odpoczynek”. H. Pulmer, który kie-
rował egzekucją, nakazał rozejść się zgromadzonym 
pod groźbą otwarcia ognia26. 

Uzupełnieniem do obydwu powyższych relacji 
może być opowieść naocznego świadka – Stefana 
Politkowskiego, zamieszkałego w Mirosławiu, gmina 
Słupno. Pan Stefan urodzony w 1925 r. miał w trak-
cie opisywanych wydarzeń 17 lat. W trakcie okupacji 

jego rodzina, tak jak wiele innych została wysiedlo-
na, a jej gospodarstwo zostało przekazane rodzinie 
Niemca z Rydzyna. 

Jak twierdzi S. Politowski, pobicie Niemca było 
jedynie pretekstem, jakiego potrzebowali Niemcy, 
aby dokonać mordu na Polakach i należy patrzeć 
na niego jak na element „oczyszczania tyłów” na 
wypadek niepowodzeń armii niemieckiej na froncie 
wschodnim. Relacja S. Politkowskiego jest o tyle cie-
kawa, iż był on wraz z K. Cybulskim jedną z osób 
przygotowujących szubienice i kopiących grób. 
Wzbogaca naszą wiedzę o informacje, iż przezna-
czone do powieszenia osoby były przetrzymywane 
w piwnicy domu w Borowiczkach Pieńkach27, skąd je 
przywieziono, a jedynie kilka osób wcześniej zatrzy-
manych przyjechało z Płocka. W jego opowieści po-
jawia się także informacja, iż na miejsce przywiezio-
no 25 osób, z czego w drodze losowania uwolniono 
co 5 osobę. Dodatkowo przed egzekucją zatrzyma-
no autobus, jadący do Płocka i wyprowadzono  
z niego pasażerów, by obserwowali egzekucję. Cia-
ła zamordowanych zostały wieczorem zdjęte przez 
Polaków i pochowane w przygotowanej mogile28.

Przedstawione trzy relacje zbrodni nie są jedynymi, 
które obecnie posiadamy. Kolejne zawdzięczamy wy-
wiadom przeprowadzonym przez harcerzy z drużyny 
im. Zawiszy Czarnego przy Liceum Pedagogicznym 
w Płocku. Relacje zebrano w 1965 roku – 23 lata po 
zbrodni. Dysponujemy relacjami Stanisławy Szczer-
bakowskiej, Czesława Siwka, p. Marii Popławskiej, 
matki zabitych czterech synów. Relacja S. Szczerba-
kowskiej wyjaśnia, iż pijany junak miał się przewrócić, 
jadąc na rowerze a następnie powiedzieć swoim 
przełożonym, iż został napadnięty i pobity przez Po-
laków29. Zgodnie z relacją S. Szczerbakowskiej osoby 
do powieszenia były złapane na ulicach Słupna, 
część ludzi złapano przed samą egzekucją na szosie 
do Płocka. Część ze skazanych na śmierć miała 
wznosić okrzyki, o czym wspominał też K. Cybulski30. 
Najdłużej trwała agonia Stefana Politkowskiego.  
Po zdjęciu ciał były one układane w przygotowanym 
dole, układali je Polacy: Stanisław Szczerbakowski  
i Bronisław Siwek. Po egzekucji Polacy mieli się ro-
zejść – Niemcy zaczęli grać i tańczyć31.

Kolejna z relacji należy do Czesława Siwka. 
Zgodnie z relacją aresztowania nastąpiły 28 czerw-
ca 1942 r. po wschodzie słońca. Zatrzymanych ze-
brano na posterunku w Borowiczkach. Na miejsce 
egzekucji przywieziono 25 skutych Polaków, z któ-
rych następnie po przyjeździe landrata zwolniono 
pięciu. Do wyciągania stołków spod nóg wyznaczo-
no 20 osób, w egzekucji brali udział, jako widzowie, 
wszyscy mieszkańcy Wykowa i Słupna oraz sołtysi 
okolicznych wsi. 
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Jak wspomina C. Siwek w trakcie egzekucji jeden 
z Niemców określany jako pisarz zabrał część 
chłopców (być może wspomniani w pozostałych re-
lacjach członkowie Hitlerjugend), by ci koło kościoła 
śpiewali radosne pieśni. Jak przekazuje C. Siwek  
w trakcie egzekucji, skazani wznosili patriotyczne 
okrzyki32. Jak widzimy zatem jego relacja pokrywa 
się z wcześniej omawianymi wnosząc informacje  
o śpiewach pod kościołem.

Stosunkowo niewiele nowego wnosi nam relacja 
p. Popławskiej, której trzech synów zamordowano  
w trakcie egzekucji. Zawdzięczamy jej jednak infor-
mację o radości miejscowych Niemców z egzekucji: 
Przy tej egzekucji było dużo Niemców – kolonistów 
z żonami i dziećmi, którzy się bawili i bardzo cieszy-
li z tego powieszenia33.

Jedną z ostatnich relacji jest relacja Stanisławy 
Dąbkowskiej z Cekanowa34. Choć S. Dąbkowska 
nie pamięta osobiście analizowanych wydarzeń, to 
jednak dzięki rozmowom z rodzicami Mikołajem 
Pankowskim i Antoniną z Kozicińskich, zapamiętała 
z tych opowieści wiele szczegółów, które nie poja-
wiają się w innych relacjach. Według niej jako po-
wód obecności junaka w Słupnie pojawia się postać 
młodej dziewczyny, mieszkającej u Banaszewskich, 
do której miał przychodzić Niemiec, prawdopodob-
nie zakochany w niej. Wracając po zakrapianym 
spotkaniu miał się przewrócić. Jest to cenne uzupeł-
nienie, jako że wyjaśnia, czemu niemiecki członek 
organizacji pracy jeździł samotnie po Słupnie w so-
botę wieczór, a więc już po pracy, kiedy teoretycznie 
powinien przebywać z resztą swoich kolegów.

S. Dąbkowska, tak jak i inne osoby, podkreśla 
radosny nastrój, panujący wśród Volksdeutschów  
w związku z egzekucją, jednak jak zaznacza, miało 
dojść i do przykładów pozytywnego zachowania. 
Jedna z Niemek w czasie aresztowania Polaków 
miała ująć się za trzema skazanymi, wyjaśniając, 
iż są oni konieczni do pomocy w jej gospodar-
stwie35.

Ostatnią relacją, którą warto przytoczyć, jest re-
lacja jednego z mieszkańców gminy Słupno, anoni-
mowo publikowana na stronie internetowej jako 
komentarz do artykułu o pomniku pomordowanych 
w Słupnie. Autor notatki, jak sam wspomina, zna 
przebieg zbrodni z tradycji rodzinnej. W jego relacji 
winowajcą był Krause, jeden z trzech junaków, któ-
rzy mieli wracać pijani do koszar feralnego dnia  
22 sierpnia. Ten po przewróceniu się na łuku szosy, 
potłukł dotkliwie twarz i ręce. Do zdarzenia miało 
dojść przy kuźni, stanowiącej własność rodziny Po-
pławskich. Relacji o trzech junakach nie potwierdza 
żadne inne źródło, stąd należy podchodzić do niej  
z rezerwą. 

Junacy po przybyciu do koszar poinformowali 
swoich zwierzchników, iż zostali napadnięci przez 
braci Popławskich Jana, Henryka, Tadeusza i Stefa-
na. W rezultacie szef gestapo Pulmer wydał rozkaz 
aresztowania 25 zakładników z terenu gminy Bo-
dzanów, Miszewo i Borowiczki. Ciekawa informacja 
pojawiająca się jedynie w tym wspomnieniu, dotyczy 
zachowania matki braci Popławskich, która miała 
przerwać kordon żołnierzy i dopaść do nóg H. Pul-
mera, błagając go o litość dla jej najmłodszego, 
16-letniego syna Stefana. Szef gestapo miał ją jed-
nak odtrącić i zarządzić egzekucję. Zdarzenia tego 
nie potwierdzają inne relacje36.

Z przedstawionych wspomnień oraz dokumentów 
urzędowych możemy w sposób precyzyjny zrekon-
struować przebieg zbrodni. Warto prześledzić, jak 
władze okupacyjne oceniały egzekucję oraz jakie by-
ły jej konsekwencje dla hitlerowskich decydentów.

Sam fakt decyzji H. Pulmera o specjalnym po-
traktowaniu Polaków spotkał się z krytyką lokalnych 
struktur władzy. Nawet w myśl obowiązującego na 
terenach przyłączonych do Rzeszy prawa, jedyną 
osobą, która powinna ponieść konsekwencje był 
młody Popławski. 3 września 1942 r. a więc w ty-
dzień po egzekucji, kierownik filii prokuratury  
w Płocku, pierwszy prokurator E. Petri poskarżył się 
ministrowi sprawiedliwości Rzeszy Otto Thierackowi 
na działania ze strony H. Pulmera. Niezwykle cieka-
wy jest opis całej sytuacji z uwzględnieniem uwarun-
kowań prawnych, który został przedstawiony przez 
prokuratora ministerstwu. O całej sprawie E. Petri 
dowiedział się 24 sierpnia 1942 r. w wyniku meldun-
ku Gendarmeriemeister (funkcjonariusza żandar- 
merii) Karbińskiego z posterunku w Borowiczkach. 
Popławskiego, złapanego przez żandarmerię i pier-
wotnie przetrzymywanego w Borowiczkach przejęło 
jeszcze w nocy 24 sierpnia gestapo wraz z aktami 
sprawy z uwagą, że przypadek ten będzie zgodnie 
z decyzją kierownika miejscowego komisariatu,  
H. Pulmera, załatwiony w drodze środka odwetu. 
Prokuratura płocka poinformowana o tym fakcie, 
skontaktowała się z radcą rządowym H. Pulmerem 
z żądaniem wyjaśnień. H. Pulmer tłumaczył decyzję 
o zastosowaniu środka odwetu brakiem informacji  
o ujęciu sprawcy. Działania odwetowe mogłyby zo-
stać podjęte tylko wtedy, gdyby nie udało się odna-
leźć sprawcy pobicia junaka, a i wówczas H. Pulmer 
powinien poinformować Reichsführer SS Heinricha 
Himmlera. Wobec złapania i osądzenia Popławskie-
go prokuratura płocka potraktowała egzekucję do-
konaną na Polakach, a zrealizowaną w trybie środ-
ka odwetu jako bezzasadną. 

Sprawa miała swój ciąg dalszy. Jak przekazuje 
prokurator w raporcie do ministra O. Thieracka, już 
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2 września H. Pulmer wezwał do siebie na rozmowę 
żandarma Karbińskiego z zarzutami, iż ten poinfor-
mował o wypadku z Słupna prokuraturę. Zdaniem 
H. Pulmera urzędnik żandarmerii mógł poinformo-
wać wyłącznie Gestapo. Karbiński odpowiedział,  
że otrzymał pisemne i ustne polecenie natychmia-
stowego zgłaszania telefonicznie spraw karnych  
o szczególnym znaczeniu prokuraturze. Radca rzą-
dowy (Regierungsrat) H. Pulmer wezwał do siebie 
następnie oficera żandarmerii, przełożonego funk-
cjonariusza Karbińskiego, wobec którego ponowił 
zarzut o niepotrzebnym informowaniu prokuratury  
o sprawach będących w jurysdykcji gestapo. Żan-
darmeria broniła swojego zachowania, powołując 
się na istniejące przepisy, zaś szef gestapo H. Pul-
mer odgrażał się, iż zadba o to, aby żandarmeria 
została przez Regierungspräsident (szef kancelarii 
okręgu administracyjnego) poinstruowana, iż w tego 
typu sprawach karnych nie informować więcej pro-
kuratury.

Opisany wyżej spór kompetencyjny pomiędzy 
gestapo a prokuraturą powinniśmy widzieć jako od-
bicie większego sporu istniejącego w III Rzeszy po-
między władzami cywilnymi a SS i władzami partyj-
nymi, którym podlegało gestapo37. Sytuacja, w któ-
rej gestapo działało ponad strukturami cywilnymi  
z pominięciem kompetencji prokuratury były przy-
czyną konfliktów. Zignorowanie prokuratury skutko-
wało złożeniem skargi do wyższej instancji – mini-
sterstwa Rzeszy. Z krytyką E. Petriego spotkał się nie 
tylko sam tryb podejmowania decyzji przez H. Pul-
mera i brak do niej podstaw prawnych (złapano  
i osądzono Popławskiego) ale i sam przebieg egze-
kucji, między innymi czas jej trwania oraz problemy 
techniczne, które wynikły w jej trakcie. Uwagi odno-
śnie jej przebiegu czerpał prokurator E. Petri zarów-
no z relacji B. Czarry jak i innych urzędników, którzy 
byli także naocznymi świadkami egzekucji.

Jak zwracała uwagę prokuratura, masowe egze-
kucje dokonywane w trybie odwetu szkodziły nie-
mieckiej ludności osiadłej na terenie rejencji oraz 
obniżały prestiż i zaufanie do władz niemieckich. 
Powodując niepokój wśród polskiej ludności, wpły-
wały negatywnie na jej, będącą w interesie niemiec-
kiej polityki żywieniowej, zdolność do pracy. Oba-
wiano się możliwych akcji dywersyjnych stosowanych 
jako odwet za egzekucje oraz sabotowania prac  
w okresie żniw co w związku z pogarszającą się sy-
tuację militarną i aprowizacyjną na froncie wschod-
nim budziło obawy.

W dalszej części swojego sprawozdania do mini-
sterstwa prokurator wyjaśniał, iż omawiany atak  
na junaka był pierwszym tego typu zdarzeniem  
na terenach miasta Płocka i okolic wobec czego 

środkiem wystarczającym byłaby egzekucja Popław-
skiego i podanie jej do publicznej wiadomości pol-
skiej społeczności poprzez zawieszenie plakatów. 
Jak zaznacza E. Petri egzekucja nastąpiła bez  
podstaw prawnych, wynikała z zamiaru zemsty i zo-
stała przeprowadzona w sposób straszny i nieprofe-
sjonalny.

Miejsce pamięci w Słupnie
Fot. Michał Korwin-Szymanowski

Tablica z listą osób zamordowanych. 
Fot. Michał Korwin-Szymanowski
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Wbrew opisom polskich świadków wspominają-
cych radość lokalnych Niemców po egzekucji, nie-
mieckie społeczeństwo w gminie Pukallen potępiało 
masowe egzekucje, a w szczególności formę w jakiej 
były przeprowadzone. Volksdeutsche byli zdania, iż 
tego typu wydarzenie poprzez antagonizowanie lud-
ności polskiej przeciwko nim wpływa na obniżenie 
bezpieczeństwa38.

Pomimo powyższych uwag kierowanych przez 
prokuraturę hitlerowską do ministerstwa, H. Pulmer 
nie poniósł żadnych konsekwencji swoich działań.  
Jego postawa względem Polaków została wręcz do-
ceniona, gdyż tak możemy interpretować decyzje  
ze stycznia 1943 r. o przeniesieniu go do Rene  
we Francji39. Brak reakcji jego zwierzchników wobec 
nieusadawianego terroru nie powinien dziwić, je- 
żeli mamy w pamięci przedstawione w początkowej 
części artykułu założenia planowego eksterminowa-
nia i prześladowania ludności polskiej. Czytając 
skargę na szefa gestapo widzimy, iż uwagi nie doty-
czyły etycznej oceny mordu na niewinnych osobach, 
a jedynie jego przebiegu z pominięciem decyzji 
władz cywilnych i możliwych reperkusji wobec miej-
scowych Niemców. Ta zrozumiała w trakcie wojny 
łagodność wobec H. Pulmera może nas zadziwiać 
w kontekście jego procesu w latach 70. XX wieku. 

W trakcie rozpoczętego w 1971 r. postępowania 
prokuratura niemiecka w Giessen wszczęła sprawę, 
której osią była zbrodnia wojenna ze Słupna. 
Wszczęcie postępowania było możliwe dzięki  

dostarczeniu przez Główną Komisję Badania Zbrod-
ni Hitlerowskich w Polsce materiałów dowodowych 
do Ośrodka Ścigania Zbrodniarzy Wojennych w Lu-
dwigsburgu. Ostatecznie po dwóch miesiącach 
aresztowania od 29 sierpnia do 19 listopada 1973 r. 
sąd postanowił zwolnić Pulmera, zapewne ze wzglę-
du na wiek (ur. 9 listopada 1908 r.) i stan zdrowia. 
Ten ex szef gestapo uniknął więc odpowiedzialności 
karnej za swoje czyny. W 1976 r. ostatecznie sprawę 
zamknięto40, w 1978 r. H. Pulmer zmarł41.

Na miejscu mordu, dokonanego przez niemiec-
kich okupantów w czynie społecznym w 1947 r. zo-
stał wystawiony pomnik. Projekt budowlany został 
przesłany do architekta powiatowego w 1947 r.  
w celu uzyskania akceptacji dla wybranej lokaliza-
cji42. Inicjatorem jego powstania, był kierownik 
szkoły w Słupnie, przedwojenny oficer, kapitan  
Ludwik Ciesielski. Jako przewodniczący społeczne-
go komitetu budowy pomnika wraz z okoliczną 
młodzieżą, wymurował jego fundamenty. Pieniądze 
na budowę (2000 zł) przekazała także gmina  
Bielino43. Na pomniku znajdują się dwie tablice.  
Na jednej z tablic znajdują się nazwiska 20 ofiar 
wraz z miejsca ich pochodzenia oraz datami: 
28.VIII.1942 – 28.VIII.1947. Na drugiej tablicy znaj-
duje się napis: Miejsce spoczynku 20 Polaków ofiar 
terroryzmu hitlerowskiego uświęcone ich bohater-
ską śmiercią w dniu 28 sierpnia 1942 roku miesz-
kańcy gmin Bielino, Rogozino, Miszewko Murowa-
ne, Bodzanów.

ANEKS

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Wiek w sierpniu 1942 r. Miejsce zamieszkania

1 Stańczak Adam Brak danych 20 lat Słupno

2 Popławski Henryk X 1913 29 lat Słupno

3 Popławski Tadeusz X 1908 34 lata Słupno

4 Popławski Stefan V 1926 16 lat Słupno

5 Banasiak Józef 16 V 1922 20 lat Słupno

6 Chojecki Józef b.d. 18 lat Słupno

7 Michalski Czesław b.d. 27 lat Słupno

8 Robakiewicz Piotr b.d. 23 lata Słupno

9 Ziębicki Eugeniusz b.d. 18 lat Słupno

10 Grabowski Tadeusz b.d. 18 lat Wykowo

11 Wawrzyńczak Władysław b.d. b.d. Wykowo

12 Rydzewski Wincenty b.d. 56 lat Liszyno

Wykaz zamordowanych
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13 Fijałkowski Zygmunt b.d. 23 lata Miszewo Murowane

14 Dorobek Franciszek b.d. 33 lata Niesłuchowo

15 Podlaski Jan b.d. 30 lat Niesłuchowo

16 Bombała Feliks b.d. b.d. Chylino

17 Jankowski Stanisław1 b.d. b.d. Chodkowo

18 Lewandowski Adam b.d. b.d. Ciućkowo

19 Zieliński Wacław b.d. b.d. Parkoczewo

20 Mazurek Eugeniusz b.d. b.d. Warszawa

Wykaz zamordowanych

Źródło: opracowanie własne

Przypisy

1 Konwencja o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni 
 wojennych i zbrodni przeciw ludzkości z 26 listopada 1968 r.  
 (Dz. U. z 1970 r. Nr 26, poz. 208).
2 Służba Pracy Rzeszy.
3 J. B. Nycek, Gmin Słupno, Płock 2008, s. 55-56.
4 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania  
 Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [dalej cyt. Archiwum  
 IPN], Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,  
 IPN BU 2586/301 – Akta oskarżenia Prokuratury w Gieben  
 w/s Hartmuta Pulmera i innych, [dalej cyt. Akt oskarżenia]  
 k. 164-166,  tłumaczenie Pauliny Sęk z Łomianek k. Warszawy.
5 Okupacja i ruch oporu w Dzienniku Hansa Franka 1939-1945,  
 t. 1, 1939-1942, Warszawa 1972, s. 97.
6 Zbrodnie Wehrmachtu podczas kampanii 1939 roku na terenie  
 Rejencji Ciechanowskiej, https://artelis.pl/artykuly/54599/ 
 Zbrodnie-Wehrmachtu-podczas-kampanii-1939-roku-na-tere- 
 nie-Rejencji-Ciechanowskiej [dostęp: 20.11.2017].
7 Zbrodnie Wehrmachtu w Wielkopolsce: w okresie zarządu  
 wojskowego (1 września - 25 października 1939), Łódź 1986,  
 s. 12 i nn.
8 C. Madejczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, 
 Warszawa 1979, s. 56-70; K. Suchanecka, Administracja pół- 
 nocnego Mazowsza w trakcie II Wojny Światowej, „Rocznik  
 Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, 1986, t. 12, s 128, por.  
 W. Pronobis, Organizacja administracji okupacyjnej w rejencji  
 ciechanowskiej, „Notatki Płockie” 1973, nr 1, s. 12.
9 Landkreis Schröttersburg [w:] http://www.territorial.de/ostp/ 
 schroett/landkrs.html [dostęp: 20.11.2017].
10 Der Landrat des Kreises Schröttersburg [w:] https://portal.ehri 
 -project.eu/authorities/ehri_cb-002130 [dostęp: 20.11.2017].
11 K. Daszkiewicz, Niemieckie ludobójstwo na narodzie polskim  
 1939-1945, Toruń 2009, s. 181.
12 T. Szymanowski, Wspomnienia o zasłużonej i wieloletniej miesz- 
 kance Kępy Polskiej [w:] Zasłużone osoby i rody z gminy Mała  
 Wieś, (red.) M. Korwin-Szymanowski, Warszawa 2015, s. 14.
13 S. Chrzanowski, Płock w okresie hitlerowskiej okupacji i faszy- 
 stowskiego terroru, „Notatki Płockie” 1969, nr 3, s. 60-64.
14 Jak twierdzi W. Jastrzębski, część zbrodni o które oskarżano  
 Niemców, faktycznie nie zaistniała, a winą za złe relacje  
 pomiędzy Polakami a Niemcami należy także obarczyć Polaków  
 i ich szowinistyczną politykę przed 1939 r. (W. Jastrzębski,  
 Mniejszość niemiecka w Polsce we wrześniu 1939 roku, Toruń  
 2010, s. 20 i nast.).

15 S. Datner, 55 dni Werhmachtu w Polsce, Warszawa 1967,  
 s. 110-111. Obecnie uważa się, iż liczby te mogły być jeszcze  
 wyższe. Por.: M. T. Frankowski, Zbrodnie niemieckie na Północ- 
 nym Mazowszu 1939-1945, Warszawa 2009, s. 53.
16 M. T. Frankowski, Zbrodnie niemieckie… op. cit., s. 53.
17 M. T. Frankowski, Zbrodnie niemieckie… op. cit., s. 64 i in.
18 Https://dobroni.pl/n/18-wrzesnia-194/2597 [dostęp:  
 20.11.2017], powołuje się na: J. Nowak, I. Nowakowa, Z dzie- 
 jów Armii Krajowej w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim, Płock  
 1994, s. 88.
19 Archiwum IPN, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  
 Polskiemu, IPN BU 2586/301, Akt oskarżenia, k. 164-166.
20 Ibidem, k. 166 i in.
21 Ibidem, k. 168.
22 K. Cybulski, Wspomnienia naocznego świadka, które otrzyma- 
 łem od P. Andrzeja Bieńkowskiego, (dyr. Centralnej Biblioteki  
 Rolniczej w Warszawie), pozwalają domyślać się, iż jest to kse- 
 rokopia z książki lub wydruk tekstu z komputera, (na co wska- 
 zuje paginacja stron od 43 do 47) nie udało się jednak ustalić  
 oficjalnego tytułu oraz roku i miejsca wydania. Materiał  
 w posiadaniu autora.
23 Ibidem, s. 43.
24 Ibidem, s. 44.
25 Ibidem, s. 46.
26 Ibidem, s. 47.
27 Wedle relacji mieszkańców gminy Słupno, siedziba żandarme- 
 rii miała się znajdować w Borowiczkach-Parcelach na terenie  
 zabudowań folwarcznych. Dawny budynek żandarmerii uległ  
 zniszczeniu już XXI wieku.
28 Wywiad ze Stefanem Politowskim z Mirosławia, przeprowadzo- 
 ny przez Michała Korwin-Szymanowskiego 20 lipca 2017 r.  
 Wydruk komputerowy, w posiadaniu autora.
29 Archiwum IPN, Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich,  
 sygn. GK195/XV/16, Materiały alertu harcerskiego na temat  
 miejsc zbrodni hitlerowskich w Polsce. Relacja Stanisławy Szczer- 
 bakowskiej, k. 15-26.
30 Ibidem, k. 15.
31 Ibidem, k. 15.
32 Ibidem, Relacja Czesława Siwka, k. 16.
33 Ibidem, k. 17, 17 v.
34 Wywiad ze Stanisławą Dąbkowską, przeprowadzony przez 
 Michała Korwin-Szymanowskiego 20 maja 2017 r. Wydruk  
 komputerowy, w posiadaniu autora.

1 Na tablicy pamiątkowej występuje jako Zankoski z Kotkowa.



NOTATKI PŁOCKIE  •  2018  •  2/255 23

35 Ibidem.
36 Pomnik 20 straconych w Słupnie koło Płocka, http://forum. 
 gazeta.pl/forum/w,66,48767869,48767869,Pomnik_20_stra- 
 conych_w_Slupnie_k_Plocka.html [dostęp: 20.11.2017].
37 E. Crankshaw, Gestapo, Warszawa 1997, s. 20 i nn.
38 Archiwum IPN, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi  
 Polskiemu, BU 2586/301, Akt oskarżenia, k. 164-166.
39 K. M. Mallmann, J. Böhle, J. Matthäus, Einsatzgruppen in Polen:  
 Darstellung und Dokumentation, Stuttgart 2008, s. 15.
40 M. T. Frankowski, J. U. Frankowska, Aparat SS i policji niemieckiej  

 elementem terroru i zagłady w rejencji ciechanowskiej w latach 
  1939-1945, „Notatki Płockie” 2016, nr 4, s. 14.
41 B. Brunner, Der Frankreich-Komplex. Die nationalsozialistischen  
 Verbrechen in Frankreich und die Justiz der Bundesrepublik  
 Deutschland, Göttingen 2004, s. 157.
42 List Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządu Głównego Biura 
 Informacji i Poszukiwań, do Michała Korwin-Szymanowskiego  
 z 23 sierpnia 2017 r., w posiadaniu autora.
43 J. Waluś, Słupnowscy parafianie w r. 1945 i w latach następnych, 
 „U świętego Marcina” 2018, nr 2, s. 8.

THE GERMAN WAR CRIME IN SŁUPNO IN 1942. 
CONTEX, COURSE, CONTROVERSY

Summary

The article presents the course of the crime committed against 20 Polish citizens in August 1942. It discus-
ses the description of crime in the Polish and German perspective as well as its consequences.
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