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Zbrodnia w Miłosławiu
5 kwietnia 1922 roku w Miłosławiu 

o� arą morderstwa rabunkowego pa-
dli zasłużeni w pracy społecznej pań-
stwo Jeziorkowscy. Znaleziono ich 
nad ranem uduszonych. Zbrodniarze 
nie dostali się do mieszkania fronto-
wymi drzwiami, lecz od podwórza. 
Zwłoki pani Jeziorkowskiej wykazy-
wały ślady silnego zmagania się, usta 

Odcinki cyklu  „O kon� iktach z prawem mieszkańców Wrześni i powiatu wrzesińskiego w czasach zaboru pruskiego i II Rzeczypospolitej”:
1. Policja i sąd we Wrześni, 2. Wrzesińskie więzienie, 3. Złodzieje i bandyci w czasach zaboru pruskiego, 4. Złodzieje i bandyci w czasach II RP, 5. Zabójstwa i nieumyślne spowodowanie śmierci 
w czasach zaboru pruskiego, 6. Najgłośniejsze zabójstwa w czasach II RP,  7. Dzieciobójczynie, 8. Gwałciciele i pedo� le.
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6. Najgłosniejsze zabójstwa w okresie II RP
,
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ale niezbyt rozgarnięta. W nocy między 
2 a 3 owa służąca śpiąca w drugim od 
wejścia pokoju usłyszała jak skrzypnę-
ły drzwi od przedpokoju, pewna jed-
nak była, że to ktoś z państwa wyszedł 
i zasnęła. Wszedłszy rano o godzinie 
6 do pokoju, ujrzała z przerażeniem 
oboje starszych państwa uduszonych. 
Złodzieje uciekli przez okno na po-
dwórze.

z trojga dzieci – syn i córka – pozo-
stali przy ojcu w Neryngowie, a drugi 
syn wyjechał z matką. Nowaczykowa 
kupiła inny folwark, a reszta pienię-
dzy, które otrzymała, prędko się wy-
czerpała, dlatego przyjechała do Ne-
ryngowa i zażądała rozmowy z byłym 
mężem o funduszach, które rzekomo 
jeszcze się jej należały, a których mąż 
nie chciał wypłacić. Spotkanie na-
stąpiło w parku i w burzliwej rozmo-
wie Stanisław Nowaczyk odmówił 
dalszego przekazywania pieniędzy. 
W tej sytuacji syn, który przybył 
z matką i ukrył się w krzakach, strzelił 
dwukrotnie do ojca z przywiezionej 
ze sobą dubeltówki – oba strzały 
okazały się śmiertelne. Ciężko ranne-
go usiłował jeszcze ratować – niesku-
tecznie – przybyły z Poznania wybit-
ny lekarz chirurg, właściciel majątku 
w Kołaczkowie (po Władysławie 
Reymoncie), dr med. Antoni Jurasz. 
Pogrzeb Stanisława Nowaczyka miał 
miejsce w Gozdowie 15 maja. 

Proces żony i syna zamordowanego 
odbył się przed Sądem Okręgowym 
w Gnieźnie w styczniu 1930 roku. 
Oboje oskarżeni, broniąc się, obcią-
żali męża i ojca. Zeznania drugiego 
syna o� ary, aktualnego właściciela 
Neryngowa, raczej obciążały matkę. 
Zeznawali też inni świadkowie i od-
była się wizja lokalna. Po zamknię-
ciu przewodu sądowego prokurator 
wniósł o karę śmierci zarówno dla 
syna, jak i dla żony zamordowanego. 
W czasie przemówienia prokuratora 
oskarżony zachował spokój, a jego 
matka płakała. Obrona prosiła sąd 
o uwolnienie obojga. Po dłuższej 
naradzie sąd skazał syna na 10 lat 
ciężkiego więzienia, żonę uwolnił od 
winy i kary. Prokurator wniósł rewizję 
co do obojga oskarżonych, obro-
na zaś co do syna. Sąd Apelacyjny 
w Poznaniu w czerwcu 1930 roku za-
twierdził wyrok sądu I instancji. Ska-
zany zgłosił kasację, a Sąd Najwyższy, 

było ukryć okoliczności zbrodni, 
ponieważ dokonał jej w obecno-
ści czterech młodszych od niego 
świadków. Wobec ich miażdżących 
zeznań sąd wydał wyrok – 12 lat 
więzienia, przyjmując popełnienie 
zbrodni zabójstwa z premedyta-
cją oraz uwzględniając kłamliwe 
metody obrony oskarżonego. Pod-
kreślił też niskie pobudki, którymi 
się kierował – nienawiść i w kon-
sekwencji zemsta oraz bestialstwo 
czynu. Wyrok wywarł na mordercy 
silne wrażenie. Musiano go wypro-
wadzić z ławy oskarżonych, bo był 
bliski omdlenia. Przewieziono go 
z więzienia we Wrześni do więzie-
nia w Poznaniu, gdzie oczekiwał 
ponownego procesu, gdyż od wy-
roku Sądu Okręgowego złożył on 
apelację. Proces prawdopodobnie 
nie odbył się przed wybuchem woj-
ny i dalsze losy tej sprawy pozostają 
nieznane.

zatkane były chusteczką, przewiąza-
na cała twarz, ręce na plecach skrę-
powane sznurem. Pan Jeziorkowski 
zaduszony został palcami, na co 
wskazywały dwie czerwone plamy 
na gardle. Z mieszkania zamordo-
wanych, położonego na piętrze nad 
bankiem, nic nie zginęło, nawet złoty 
zegarek nieboszczyka znaleziono na 
nocnym stoliku. Zbrodniarze zabrali 
klucze do sąsiadujących z mieszka-
niem pomieszczeń Banku Ludowego 
i otworzyli drzwi, a potem również 
skarbiec bankowy, z którego zabrali 
około pół miliona marek. Ślady wska-
zywały na to, że byli to osobnicy zna-
jący doskonale zarówno stan kasy 
bankowej, jak i zwyczaje domowe 
dyrektora Jeziorkowskiego. W domu 
była prócz nich tylko służąca, wierna, 

Sprawa zabójstwa właściciela 
dóbr rycerskich Neryngowo Stani-
sława Nowaczyka

11 maja 1929 roku dotarła do Wrze-
śni wieść o zastrzeleniu właściciela 
ziemskiego w Neryngowie, Stani-
sława Nowaczyka. Podłożem tej po-
twornej zbrodni były niesnaski ro-
dzinne. W następnych latach sprawa 
tej zbrodni była obiektem wielkiego 
zainteresowania wrześnian z powo-
du ciągnących się aż do 1932 roku 
procesów sądowych. Zamordowany 
kupił majątek ziemski Neryngowo 
w 1922 roku. Dobre gospodarowanie 
spowodowało wzrost zamożności, 
w konsekwencji życie ponad stan, 
w końcu rozdźwięk w małżeństwie 
i ostatecznie jego rozpad. Rodzina 
rozdzieliła się w ten sposób, że dwoje 

wobec wątpliwości czy nie zachodzi 
w danym wypadku stan obrony ko-
niecznej, gdyż oskarżony działał 
prawdopodobnie w obronie matki, 
uchylił wyrok skazujący i nakazał 
ponowne osądzenie sprawy. Sąd 
Apelacyjny w Poznaniu jako instan-
cja odwoławcza podczas rozprawy 
we wrześniu 1932 roku uwzględnił 
nowe okoliczności. Syn zamordowa-
nego przedstawił ojca jako człowieka 
prowadzącego niemoralny tryb życia 
i katującego żonę, co było przyczy-
ną opuszczenia go przez nią wraz 
z młodszymi dziećmi. Sąd Apelacyj-
ny uchylił wyrok Sądu Okręgowego, 
przyjmując, że oskarżony syn działał 
pod wpływem silnego wzburzenia. 
Stwierdził jednak, że nie zachodził 
moment obrony koniecznej wobec 
matki i wobec siebie. Te okoliczno-
ści skłoniły sąd do uchylenia wyroku 
sądu I instancji i skazania syna za za-
bójstwo na 5 lat więzienia z całkowi-
tym policzeniem aresztu śledczego 
od dnia 13 maja 1929 roku.

Morderstwo w Nadarzycach
W końcu marca 1939 roku odda-

liła się z domu 21-letnia mieszkan-
ka Nadarzyc. Dopiero następne-
go dnia znaleziono pod stogiem 
w okolicy Dębiny zwłoki dziewczy-
ny. Na ciele zmarłej znajdowały się 
ślady uduszenia oraz liczne rany. 
Wykluczono morderstwo rabunko-
we oraz na tle erotycznym. Śmierć 
nastąpiła na skutek uduszenia pętlą. 
Po energicznym dochodzeniu, pro-
wadzonym przez policję munduro-
wą i śledczą ujęto sprawcę mordu 
w osobie 18-letniego mieszkańca 
Graboszewa. Mordercę aresztowano 
i osadzono w więzieniu sądowym we 
Wrześni. W lipcu odbył się przed Są-
dem Okręgowym w Gnieźnie na sesji 
wyjazdowej w gmachu Sądu Grodz-
kiego we Wrześni sensacyjny proces 
w sprawie o zabójstwo. Sala rozpraw 
była szczelnie zapełniona publiczno-

ścią. Proces wykazał, że u podstaw 
zbrodni leżała błaha przyczyna. 
O� ara zwróciła uwagę mężczyźnie, 
że wałęsa się z kolegami po polu jej 
rodziny, w odpowiedzi na co oskar-
żony dopuścił się agresji i zamordo-
wał kobietę. W czasie śledztwa, po-
bytu w więzieniu i procesu kłamał, 
mataczył, odwoływał zeznania, 
oskarżał matkę o� ary, ale trudno 


