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Streszczenie: Reformatorem orzecznictwa sądowo-lekarskiego w międzywojennym Poznaniu był 
prof. Stefan Horoszkiewicz (1874-1945), organizator i pierwszy kierownik Katedry Medycyny Sądowej 
Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. Dokumentacja sekcji zwłok przeprowadzonych 
w tej jednostce zaginęła podczas II wojny światowej, dlatego szczególną wartość ma protokół sekcji 
zwłok ks. Stanisława Streicha (1902-1938) zamordowanego 27 lutego 1938 r. w Luboniu.
 W artykule opartym na dokumentach pochodzących z Archiwum Archidiecezjalnego w Pozna-
niu oraz Archiwum Postulacji w Kobylnicy przedstawiono czynność procesową, jaką jest sekcja zwłok 
ks. Stanisława Streicha. Wpisała się ona w dzieje medycyny sądowej w mieście Poznaniu. Sporządzony 
1 marca 1938 r. przez dr Stanisława Łagunę protokół z autopsji posiada nieocenioną wartość dowodową 
i to nie tylko prawno-medyczną, ale także kanoniczno-procesową w obecnym postępowaniu kanoni-
zacyjnym, potwierdzając męczeńską śmierć katolickiego kapłana. Mimo poszukiwań archiwalnych, nie 
udało się dotąd natrafić na dokumenty sporządzone podczas śledztwa w sprawie zabójstwa ks. Streicha.  
Zachował się protokół sekcji zwłok oraz notatki prasowe z procesu jego zabójcy Wawrzyńca Nowaka, 
a także relacje świadków zbrodni złożone w Archiwum Parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu, gdzie 
ksiądz żył, pracował i zmarł. 
 Przeprowadzone badanie post mortem na zwłokach ks. Streicha, miało określone cele prawne 
i zostało przeprowadzone w duchu szacunku dla zmarłego jako ultima ratio procedur medycznych 
i czynności procesowych. Artykuł podejmuje następujące kwestie badawcze: czy ta dokumentacja 
dostarcza wiedzy o praktyce orzecznictwa sądowo-lekarskiego w międzywojennym Poznaniu oraz czy 
protokół z czynności procesowej przeprowadzonej 1 marca 1938 r. na zwłokach ks. Streicha odzwier-
ciedlał ówczesne ustawodawstwo prawne przedwojennej Polski, a także, czy ten dokument medyczno-
-sądowy ma wartość dowodową w prawodawstwie kanonizacyjnym.

Abstract: Prof. Stefan Horoszkiewicz (1874-1945) was the organizer and first head of the Department 
of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, University of Poznan, as well as the reformer of judicial 
and medical judicature in the interwar Poznan. Documentation of the autopsy carried out in this unit 
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was lost during World War II, therefore the report of the autopsy of Rev. Stanisław Streich (1902-1938), 
murdered on February 27, 1938 in Lubon, is of particular importance.
 The article, based on documents from the Archdiocese Archives in Poznan and the Postulation 
Archives in Kobylnica, presents a procedural step, which was an autopsy of Rev. Stanisław Streich. The 
autopsy report, drawn up on March 1, 1938 by Dr. Stanisław Łaguna, was invaluable, not only for the 
history of law and medicine, but also in the canonization proceedings on the martyrdom of this Catholic 
priest. Despite some archival searches, it has not yet been possible to find the documents drawn up 
during the investigation into the murder of Rev. Streich. There are only: The autopsy report, press notes 
from the trial of his killer, Wawrzyniec Nowak, as well as testimonies of witnesses to the crime, deposited 
in the Archives of the Parish of St. Jana Bosko in Luboń, where the priest lived, worked and died.
 A post-mortem examination on the body of Rev. Streich, had specific legal goals and was carried out with 
respect for the deceased as the ultima ratio of medical procedures and procedural activities. Nevertheless, 
after a detailed analysis of the source, legitimate questions should be asked. How much does the protocol of 
the procedural act carried out on March 1, 1938 on the body of Rev. Streich reflected the then legal legislation 
of pre-war Poland? After all, to what extent does a medico-judicial document have a probative value in the 
canonization legislation?

Słowa kluczowe: zbrodnia lubońska, sekcja zwłok ks. Streicha, studium przypadku
Keywords: the Lubońska crime, autopsy of rev. Streich, case study

Wstęp

 Otwarcie zwłok jest czynnością, której wagę jako metody kryminalistycznej trud-
no przecenić. Choć w skali kraju nie gromadzi się danych statystycznych odnośnie 
przeprowadzanych sądowo-lekarskich sekcji zwłok, to w sprawach kryminalnych 
pośmiertne badanie jest nieodzowne, bo pozwala określić mechanizm i przyczynę 
zgonu, co z kolei jest niezbędne do ustalenia istnienia związku przyczynowo-skut-
kowego między zachowaniem sprawcy a zgonem ofiary. Skoro ustalenia poczynione 
na podstawie sekcji zwłok umożliwiają stwierdzenie, czy popełniono czyn zabronio-
ny, a nieraz wręcz bezpośrednio przyczyniają się do wykrycia sprawcy, to poprawne 
przeprowadzenie tej czynności jest kluczową sprawą. Z tego powodu oględziny są 
czynnością procesową i kryminalistyczną, mającą istotne znaczenie, gdyż dostarczają 
ważnych i bezpośrednich informacji o przestępstwie i jego sprawcy2. Taka zasadność, 
a zarazem zależność, pojawiła się w przypadku zamordowania ks. Stanisława Stre-
icha (1902-1938), lubońskiego proboszcza w niedzielę 27 lutego 1938 r. przez komuni-
stycznego agitatora Wawrzyńca Nowaka. Mamy tutaj do czynienia z ofiarą i sprawcą, 
a także szereg innych kwestii, które w toku śledztwa musiały zostać rozstrzygnięte, 
począwszy od sekcji zwłok ofiary, skończywszy na określeniu motywów zbrodni i jej 
oddziaływaniu na społeczeństwo. 
 Zbrodnia lubońska wpisała się na trwałe w historię przedwojennego Poznania, 
gdzie została przeprowadzona sekcja zwłok ks. Stanisława Streicha. Stanowi to nie-
zwykły kazus w dziejach poznańskiej medycyny sądowej, tym bardziej, że zachował 
się dokument z przeprowadzonych oględzin sporządzony przez dr. Stanisława Ła-

 2 Por.: B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 451.
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gunę (1893-1962), przedwojennego asystenta i adiunkta zmarłego pod koniec wojny 
prof. Stefana Horoszkiewicza (1874-1945).
 To właśnie prof. Horoszkiewicz w 1921 r. powołany został w charakterze profeso-
ra zwyczajnego na Katedrę Medycyny Sądowej tworzącego się dopiero Uniwersytetu 
w Poznaniu. Mimo licznych trudności zorganizował z właściwie sobie energią zakład, 
nawiązując kontakty z sądami celem wprowadzenia należytego orzecznictwa, które 
w tym okresie na terenie byłego zaboru pruskiego pozostawało wiele do życzenia. 
Dzięki jego niezmordowanej pracy, niski uprzednio poziom orzecznictwa sądowo-le-
karskiego zmienił się w ciągu kilku lat nie do poznania, powodując, że sądy coraz 
chętniej korzystały ze współpracy z Zakładem Medycyny Sądowej prof. Horoszkie-
wicza3. W 1930 r. Profesor uzyskał po mieszczenie dla Zakładu Medycyny Sądowej 
w Colle gium Anatomicum w Poznaniu. Z tą chwilą rozpoczęło się wewnętrzne organi-
zowanie zakładu, sprowadzanie nie zbędnych środków naukowo-pomocniczych. Zo-
stała skompletowana bi blioteka, rozbudowane działy pomocnicze medycyny sądowej, 
urządzone pracownie: chemiczna, serologiczna i kryminalistyczna. Poza tym prof. Ho-
roszkiewicz zorganizował sekcję medycyny sądowej na Międzynarodowym Zjeździe 
Lekarzy-Przyrodników w Poznaniu w 1933 r., pozostawiając w zakładzie bogaty zbiór 
orzeczeń, zawierających niezmiernie różnorodny i cenny ma teriał naukowy dla przy-
szłych pokoleń4. Tym bardziej wartość protokołu z autopsji ks. Streicha sporządzonego 
1 marca 1938 r. stanowi nieocenioną wartość dowodową, nie tylko prawno-medyczną, 
ale także kanoniczno-procesową, ponieważ mimo poszukiwań archiwalnych nie udało 
się dotąd natrafić na dokumenty sporządzone podczas śledztwa w sprawie zabójstwa 
księdza. Zachowały się tylko: protokół sekcji zwłok oraz notatki prasowe z procesu 
Wawrzyńca Nowaka, a także relacje świadków na temat zbrodni złożona w Archiwum 
Parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu, gdzie ksiądz żył, pracował i zmarł.
 Niemniej jednak do źródeł należy zaliczyć zeznania kanonicznie powołanych 
świadków w fazie diecezjalnej procesu beatyfikacyjnego ks. Stanisława Streicha 
przez trybunał kościelny. W archiwach przechowywana jest pozostała dokumenta-
cja związana z kandydatem na ołtarze, a więc: oryginały dokumentów urzędowych, 
korespondencja kurialna i osobista, współczesne artykuły prasowe, pisma niepubli-
kowane oraz publikowane. Liczne materiały dowodowe zgromadzone zostały także 
w Archiwum Postulacji w parafii pw. Świętego Krzyża w Kobylnicy. Źródła stanowią 
również najnowsze publikacje na temat zbrodni lubońskiej, jak książka „Luboń i oko-
lice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii” autorstwa Stanisława Malepszaka – na-
ocznego świadka zabójstwa księdza, a także najnowsza publikacja autora: „Sacerdos 
et Hostia. Ks. Stanisław Streich – Męczennik sprawy Chrystusowej”.
 Treści składające się na opracowanie w znacznej części uległy rozproszeniu 
i znajdują się w różnych archiwach. Dlatego proces badawczy w artykule został 
przeprowadzony  metodą analityczno-syntetyczną. Synteza umożliwiła zestawienie 
i ujęcie materiału badanego w całość, odtworzoną na podstawie wcześniejszej analizy  

 3 Por. S. Łaguna, Wspomnienie pośmiertne o śp. prof. dr. med. Stefanie Horoszkiewiczu, „Nowi-
ny Lekarskie”, 1945, z. 2, s. 24.
 4 Tamże.
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oraz pozwoliła na przebadanie źródeł pod kątem wybranego zagadnienia, ujętego 
w temacie pracy, wyciągnięcie konkluzji, a także udzielenie odpowiedzi na postawio-
ne dubia: Na ile dokumentacja sekcji zwłok ks. Streicha dostarcza wiedzy o prakty-
ce orzecznictwa sądowo-lekarskiego w międzywojennym Poznaniu? Na ile protokół 
z czynności procesowej przeprowadzonej 1 marca 1938 r. odzwierciedlał ówczesne 
ustawodawstwo prawne przedwojennej Polski? W końcu na ile dokument medyczno-
-sądowy ma wartość dowodową w prawodawstwie kanonizacyjnym?

Zamordowanie księdza w Luboniu

Dzisiaj w niedzielę 27 lutego 1938 roku otrzymałem przez posłańca o godz. 2-giej po 
południu list od księdza Dra Koperskiego, wikariusza w Luboniu, który mi donosi, że 
ksiądz Streich został zamordowany. O godzinie 3 minut 15 po południu przyjechałem 
do Lubonia, ale zwłok śp. księdza Streicha już nie zastałem, ponieważ policja przewio-
zła je do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu

 – tak relacjonował zamordowanie lubońskiego proboszcza, w piśmie do Kurii Arcybi-
skupiej w Poznaniu, ks. Ignacy Adamski – dziekan stęszewski z Łodzi-Wsi.
 Według aktu zgonu śmierć katolickiego księdza nastąpiła o godzinie 10.305. Pierw-
szym, który stwierdził zgon kapłana był wojskowy lekarz podporucznik Edmund 
Moenke, mieszkający wraz z rodziną w Żabikowie, przy ul. Poniatowskiego 7. Ową 
lutową niedzielę dokładnie zapamiętał jego syn Bogumił, który tak wspominał: 

Przed południem bawiłem się na dworze. Nagle z wielkim impetem podjechał powóz. 
Woźnica krzyczał – „lekarza!” I jeszcze coś, prawdopodobnie – „zabito księdza!” lub 
„strzelano do księdza”. Zabrano ojca i co sił pędzono ul. Poniatowskiego w dół. Jak się 
później okazało, posłano po lekarza do Żabikowa, gdyż mieszkający w pobliżu kościoła 
św. Jana Bosko doktor Stachowiak był właśnie na urlopie. Strzały jednak były śmiertelne 
i lekarz nic już nie mógł zrobić6.

 O godz. 11.00, zwyczajowo, w lubońskiej parafii miała odbyć się kolejna Msza 
św., jednak po tragicznym wydarzeniu, jeszcze tego samego dnia, kościół zamknięto 
i opieczętowano. Ks. dr Wiktor Koperski, wikariusz luboński, zawiózł Najświętszy 
Sakrament do kościoła w Żabikowie i jeszcze zdążył namaścić olejami świętymi cia-
ło ks. Stanisława, zanim przyjechała komisja sądowo-lekarska7. Faktem jest, że część 
światlejszych parafian obroniła zamachowca przed samosądem oburzonych ludzi. 
Złamali mu wtedy podstawę nosa oraz poranili głowę i nogę. Krótko potem dwóch 
mężczyzn mocno trzymając Wawrzyńca Nowaka pod ramiona prowadziło go w kie-

 5 Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (dalej: AAP), Świadectwo zgonu ks. Stanisława 
Streicha,  Poznań, 4 lutego 2019 r.
 6 Archiwum Postulacji w Kobylnicy (dalej: APK), Wspomnienie o podporuczniku Edmundzie 
Moenke.
 7 Archiwum Parafii pw. Jana Bosko (dalej: APJB), Ogólne poruszenie, Luboń, marzec 1938 r.; 
„Polonia”, 1938, nr 4803; „Orędownik”: ilustrowane pismo narodowe i katolickie [wydanie łódzkie], 
nr 11 (1 marca 1938 – wydanie poświąteczne).
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runku dworca w Luboniu w otoczeniu gromady ludzi. Nowak został umieszczony 
w poczekalni znajdującej się wówczas w północnej części budynku dworcowego, do 
której weszło niewielkie grono starszych osób. O godz. 11.10, a więc bardzo szybko, 
przyjechał z Poznania pociąg z jednym wagonem III klasy, w którym przybyła komisja 
kolejowa z dyrekcji poznańskiej. Po nałożeniu Nowakowi opatrunku oraz kajdanków, 
wszyscy wsiedli do wagonu i zaraz odjechali8.
 O godz. 12.00 do Lubonia przybył nadkomisarz Michał Bączkowski, komendant 
policji na powiat poznański oraz wójt gminy Żabikowo pan Karwacki. Przybył także 
wicestarosta powiatu poznańskiego mgr Rakowski. Rannych odwieziono do Szpita-
la Miejskiego w Poznaniu, a niebawem odwiedził ich Prymas Polski kard. August 
Hlond9. O godz. 14.00 do Lubonia przybyła komisja sądowo-lekarska, na czele z sę-
dzią śledczym Józefem Rzędowskim i Tadeuszem Pasikowskim. Po dokonaniu oglę-
dzin, zwłoki zabitego księdza przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej przy 
ul. Święcickiego w Poznaniu10. Placówka w ciągu krótkiego czasu, dzięki prof. Stefa-
nowi Horoszkiewiczowi, należała do jednego z najpiękniejszych znanych zakładów 
są dowo-lekarskich, znakomicie zaopatrzonego w apara turę naukową i nastawionego 
na przeprowadzanie wszelkiego rodzaju ekspertyz sądowo-lekarskich11.
 Postępowanie to było zgodne z ówczesnym prawem, regulowanym przez rozpo-
rządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. o chowaniu zmarłych 
i stwierdzaniu przyczyny zgonu, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw We-
wnętrznych i Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego12.

W razie podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci należy zawsze dokonać oglę-
dzin zewnętrznych zwłok, a następnie ich otwarcia. Oględziny zewnętrzne i otwarcie 
zwłok na polecenie organów ścigania wykonuje się najczęściej w zakładach medycyny są-
dowej, które zapewniają właściwe warunki dla przeprowadzenia tych czynności. Ponadto 
dysponują one wykwalifikowaną kadrą medyków sądowych oraz niezbędnymi pracow-
niami, jak np. chemiczno-toksykologiczna, serohematologiczna, histologiczna, w których 
badane są ślady pochodzenia biologicznego pobrane ze zwłok. W tym przypadku nie jest 
potrzebne przesyłanie materiału pobranego ze zwłok do innych placówek13.

 8 Por.: S. Malepszak, Luboń i okolice. Dzieje osadnictwa i dziewięciu parafii, Luboń 2005, s. 132.
 9 Zamordowanie ks. St. Streicha w kościele, „Kurier Warszawski”, nr 59 (1 marca 1938), s. 6 
[wyd. poranne].
 10 Por.: S. Malepszak, dz. cyt., s. 133.
 11 Por.: S. Łaguna, dz. cyt., s. 24.
 12 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1933 r. o chowaniu zmarłych 
i stwierdzaniu przyczyny zgonu, wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Mi-
nistrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Dziennik Ustaw Poz. 113, „Miesięcznik Koś-
cielny: organ Archidiecezyi Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” (czerwiec 1934) R. 49, Nr 6, s. 219-222.
 13 R. Kurek, Otwarcie zwłok jako czynność procesowa, „Prokuratura i Prawo”, 2010, s. 136. „Oglę-
dzin zwłok – które przeprowadza się na miejscu ich znalezienia – powinien dokonać prokurator, 
sąd lub policja, z udziałem biegłego lekarza. Natomiast przeprowadzenie otwarcia zwłok powinno 
zostać wykonane przez biegłego w obecności prokuratora lub sądu. Jednak w praktyce przeprowa-
dzenie zarówno oględzin, jaki i otwarcia zwłok zazwyczaj dokonywane jest przez biegłego lekarza, 
zaś prokurator – co najwyżej – jest obecny przy tych czynnościach” – M. Barzdo, J. Berent, Przepisy 
dotyczące sekcji zwłok. Materiały dydaktyczne, Stan prawny według bazy Lex, Łódź 2010, s. 4.
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 Pokłosiem tragicznego wydarzenia w Luboniu było aresztowanie w tym samym 
dniu Jakuba Sobczaka, u którego w domu mieszkał zamachowiec14. W godzinach 
wieczornych w Komendzie Policji przy placu Wolności w Poznaniu przeprowadzo-
no pierwsze przesłuchanie sprawcy, a w nocy aresztowano w Luboniu kilku człon-
ków Komunistycznej Partii Polski i przewieziono ich do Poznania na przesłuchanie. 
Po kilku godzinach zostali zwolnieni15. W prasie natomiast pojawiły się nekrologi16, 
a ukazujący się w stolicy „Kurier Warszawski” już w poniedziałkowym wydaniu 
porannym zamieścił informację telefoniczną od korespondenta w Poznaniu pt. „Za-
mordowanie proboszcza”, powołując się również na depeszę Polskiej Agencji Tele-
graficznej:

Przebieg morderstwa był następujący: W chwili, gdy ks. Streich po mszy św., odprawio-
nej dla dzieci, wstępował na ambonę, padł nagle strzał, który ugodził księdza w prawą 
skroń, kładąc go trupem na miejscu. Sprawcę zbrodni ujęto. Jest nim 47-letni Wawrzyn 
Nowak. Władze prowadzą dochodzenie, którego szczegóły nie mogą być tymczasem 
ujawnione17.

 Specjalny korespondent z Poznania dalej donosił, że „wieść o zamordowaniu 
w koś ciele lubońskim (...) wywołała w całym społeczeństwie poznańskim wstrząsające 
wrażenie”18. Jednoznacznie stwierdzano, że „jest to morderstwo na tle politycznym”, 
ponieważ „Nowak był znanym agitatorem komunistycznym na terenie Lubonia” – 
„morderca zeznał, że planowano jednocześnie zamordowanie drugiego kapłana miej-
scowego, ks. wikarego dr. Koperskiego”19.
 Autorzy artykułów prasowych używali określeń nacechowanych emocjonalnie, 
np. „zbrodnia straszna w swej potworności” o „wyraźnym charakterze komunistycz-
nej manifestacji”, „straszny czyn Nowaka”, „ohydna zbrodnia”. Przekonywali, że 
„potworność” zabójstwa potęgował fakt, że „zbrodniarz dokonał swego czynu pod-
czas nabożeństwa dla dzieci szkolnych. Zgromadzone były dzieci z całej młodej para-
fii”20. Jednocześnie ukazywano ks. Streicha jako wzór kapłana służącego wspólnocie, 
podkreślano jego „doniosłą” działalność

dzięki pełnej poświęcenia pracy kapłana rozkrzewiło się w Luboniu katolickie życie 
organizacyjne. Powstały pod jego opieką organizacje Akcji Katolickiej, a przede wszyst-
kim katolickie stowarzyszenia robotnicze, które wpłynęły silnie na uspokojenie nastro-
jów społecznych21.

 14 Por. Zebranie komunistów przed zbrodnią, „Gazeta Polska”, nr 53 (1938), s. 1. 
 15 Por. Aresztowania w związku ze zbrodnią w Luboniu, „Czas”, nr 64 (1938), s. 13. 
 16 AAP, Nekrologi, Poznań, marzec 1938 r.
 17 Zamordowanie proboszcza, „Kurier Warszawski” nr 58 (28 lutego 1938), s. 5 [wyd. poran-
ne].
 18 Zamordowanie ks. St. Streicha..., dz. cyt.
 19 Tamże.
 20 Tamże.
 21 Tamże.
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 Zbrodnia poruszyła także ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Fi-
lippo Cortesiego22. Swoje ubolewanie wyraził on w piśmie do kard. Augusta Hlonda, 
Prymasa Polski, ordynariusza zamordowanego kapłana23. O zabójstwie poinformo-
wał też Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej24.
 W poniedziałek 28 lutego 1938 r., w godzinach popołudniowych i wieczornych 
odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej, której z urzędu przewodniczył dziekan stę-
szewski ks. Ignacy Adamski. Objął on też tymczasową opiekę i kierownictwo nad 
osieroconą parafią. Z ramienia Rady Parafialnej kierownikiem całości żałobnego po-
chodu został mianowany Stanisław Skrzypczak, członek Rady Parafialnej. Powyższa 
rada zwróciła się z apelem, aby zgodnie z życzeniem śp. ks. proboszcza nie składa-
no wieńców na trumnę i aby w zamian ofiarodawcy zechcieli złożyć składkę na ręce 
prezesa Akcji Katolickiej w Luboniu na budowę pomnika, który stanie nad grobem 
tragicznie zmarłego kapłana25. 
 Uroczystości pogrzebowe ks. Stanisława Streicha odbyły się w czwartek 3 marca 
1938 r. o godz. 10.0026. Pogrzeb początkowo zaplanowano na cmentarzu parafialnym 
w Żabikowie, ponieważ parafia lubońska nie posiadała własnego cmentarza27. Osta-
tecznie zadecydowano inaczej. Program pogrzebu zakładał wyprowadzenie zwłok 
z Domu Gminnego do głównej nawy kościoła, Mszę św. oraz złożenie ciała do gro-
bowca przy bocznej nawie. Jak donosiła poznańska prasa:

W dniu uroczystości już od samego rana przybywały grupy wiernych z okolicznych 
parafii, ze swymi sztandarami organizacyjnymi, a także z dalszych miejscowości: Szosa 
prowadząca z Poznania do Lubonia jest dosłownie zawalona samochodami, autobusa-
mi, którymi zjechali uczestnicy pogrzebu... Takiego przepełnienia nie widziały zapewne 
jeszcze nigdy i nie rychło zobaczą ulice podpoznańskiego osiedla28. 

 Na krótko przed godz. 10.00 przybyła do Domu Gminnego matka zamordowane-
go kapłana z synem, synową oraz dalszą rodziną. Chwilę później przybyli kolejno pp. 
wicewojewoda Łepkowski, generał Knoll, komendant wojewódzki inspektor Sawicki, 
starosta powiatowy Klotz i wszyscy księża proboszczowie poznańskich i okolicznych 

 22 Filippo Cortesi – ur. 8 października 1976 r. w Alia. W latach 1926-1936 był nuncjuszem apostol-
skim w Argentynie. Od 1936 r. był nuncjuszem apostolskim w Polsce, do wybuchu II wojny świato-
wej w 1939 r., kiedy został zmuszony do opuszczenia kraju. Wobec braku następcy w okresie powo-
jennym, tytuł nuncjusza zachował do śmierci. Zmarł 1 lutego 1947 r. w Rzymie.
 23 Archiwum Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie (dalej: ANAW), List abp. Filippo Cortesiego, 
nuncjusza apostolskiego w Polsce do kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, Warszawa, 1 marca 
1938 r.
 24 ANAW, List abp. Filippo Cortesiego, nuncjusza apostolskiego w Polsce do kard. Eugenio Pa-
celli, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, Warszawa, 9 marca 1938 r.
 25 APK, Wspomnienie Stanisławy Zyty Błażejak.
 26 AAP, W czwartek pogrzeb śp. ks. proboszcza Streicha. 
 27 APJB, Pogrzeb przypuszczalnie w czwartek, Luboń, marzec 1938 r.; Nabożeństwo ekspiacyj-
ne w Luboniu. Tłumy wiernych i delegacje organizacji ze sztandarami. Pogrzeb śp. ks. proboszcza 
Streicha  odbędzie się w czwartek dnia 3 bm., „Orędownik”, nr 51 (1938), s. 1. 
 28 Pogrzeb ofiary zbrodni komunistycznej manifestacją przywiązania mas do Kościoła, „Dzien-
nik Poznański”, nr 51 (1938), s. 1.
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parafii. Tymczasem na I piętrze w sali Domu Gminnego odmawiano ostatnie modły29. 
O godz. 11.00 w nawie głównej po raz pierwszy, w budującym się kościele lubońskim, 
została celebrowana Msza św. Mimo napływu wielotysięcznych tłumów porządek pa-
nował wzorowy. Było to niewątpliwą zasługą miejscowego komitetu organizacyjnego, 
jak również władz bezpieczeństwa30. Szereg organizacji przesłało na ręce władz du-
chownych wyrazy najgłębszego ubolewania z powodu strasznej zbrodni, dokonanej 
na wzorowym kapłanie i obywatelu, jakim był ks. Stanisław Streich. Do Kurii Arcy-
biskupiej w Poznaniu zaczęły spływać kondolencje i telegramy m.in.: od „Przemy-
słu Ziemniaczanego Lubań-Wronki”31, od Zarządu Lubońskiej Fabryki Drożdży32, od 
seniora samorządu zlikwidowanego Seminarium Nauczycielskiego w Koźminie33, od 
Bractwa Kurkowego, kończyły się one wezwaniem: „Cześć niewygasłej pamięci ryce-
rzowi Chrystusowemu”. Również związek kapłanów „Unitas”34, do którego należał 
zmarły, wydał stosowną notę35. Pogrzeb okazał się wielkim zgromadzeniem katolic-
kim i narodowym, w którym wzięły udział jak najliczniejsze rzesze społeczeństwa36. 
Również z rodzinnego miasta zmarłego, Bydgoszczy, przybyły liczne delegacje tam-
tejszych stowarzyszeń i organizacji37. 

Sekcja zwłok ks. Streicha jako czynność procesowa

 Komisja sądowo-lekarska, na czele z sędzią śledczym Józefem Rzędowskim i Tade-
uszem Pasikowskim, która przybyła do Lubonia na miejsce zbrodni najpierw, zgodnie 
z prawem, dokonała oględzin zwłok zamordowanego księdza. Następnie jego ciało 
przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu celem przeprowadzenia 
badania pośmiertnego (łac. post mortem). Sekcja zwłok, o której mowa, miała na celu 
ustalić przyczynę zgonu i rodzaj śmierci oraz zjawisk i objawów wskazujących, czy 
w danym przypadku zostało popełnione przestępstwo38. Autopsja ponadto miała za 

 29 W. Mueller, Sacerdos et Hostia. Ks. Stanisław Streich – męczennik sprawy Chrystusowej, Poz-
nań 2021, s. 198-199.
 30 Tamże.
 31 AAP, Kondolencje, Luboń, 28 lutego 1938 r.
 32 Tamże.
 33 AAP, Kondolencje, Poznań, 2 marca 1938 r.
 34 „Unitas”, związek księży założony 10 września 1907 r. przez ks. Piotra Wawrzyniaka w Pozna-
niu.
 35 Por.: W. Mueller, Błogosławiona krew – męczeństwo Sługi Bożego ks. Stanisława Streicha, Poz-
nań 2017, s. 62.
 36 AAP, Pogrzeb śp. ks. Streicha – olbrzymią manifestacją, „Kurier Poznański”, nr 101 (4 marca 
1938), s. 1; AAP, Ostatnia droga kapłana męczennika, 3 marca 1935 r. Zob.: Pogrzeb ofiary zbrodni 
komunistycznej…, art. cyt., s. 1; Nad mogiłą zamordowanego kapłana. Pogrzeb śp. ks. Proboszcza 
Streicha był wielką manifestacją religijną i narodową, „Orędownik” nr 53 (1938), s. 1-2; Wielkopolska 
pożegnała bohaterskiego kapłana, „Czas”, nr 62 (1938), s. 8; Pogrzeb śp. ks. proboszcza Streicha, 
„Dziennik Poznański”, nr 62 (1938), s. 2. 
 37 Por. Bydgoszcz w dniu pogrzebu śp. ks. Streicha, „Orędownik”, 68 (1938), nr 53, s. 2; Dalsze 
uchwały w związku ze zbrodnią lubońską, „Kurier Poznański”, nr 105 (6 marca 1938), s. 12.
 38 Słowo „sekcja” pochodzi od łacińskiego słowa sectio („rozcięcie”) i greckiego autopsia („zoba-
czyć na własne oczy”).
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cel udzielenie decydentowi procesowemu – organowi procesowemu odpowiedzi na 
szczegółowe pytania, które mogą dotyczyć określenia czasu zgonu, związku przyczy-
nowego istniejącego między stwierdzonymi uszkodzeniami a zgonem, czasu i kolej-
ności powstawania obrażeń ciała, rodzaju użytego narzędzia itp. Jak słusznie zauwa-
ża Rafał Kurek:

Otwarcie zwłok może dać także odpowiedź na pytanie, czy śmierć jest końcowym ogni-
wem procesu chorobowego albo procesu starzenia się ustroju, czy też mamy do czy-
nienia ze śmiercią gwałtowną. Nieprawidłowo wykonane otwarcie zwłok i źle sporzą-
dzony protokół z tej czynności może prowadzić do unicestwienia ważnych dla sprawy 
dowodów, a także do przyjęcia błędnej wersji zdarzenia za prawdziwą. Przeprowadze-
nie tej czynności procesowej ma ponadto doniosłe znaczenie kryminalistyczne, bowiem 
w przypadku, gdy brak jest autorytatywnego stwierdzenia przyczyny zgonu, nie moż-
na ustalić dokładnie okoliczności towarzyszących temu zdarzeniu, które są istotne dla 
faktu zaistnienia przestępstwa39.

 Dla właściwej oceny i analizy wyników przeprowadzonego otwarcia zwłok 
ks. Streicha niezbędna musiała być znajomość teorii kryminalistyki oraz medycyny 
sądowej. W zależności od tego, jakie dodatkowe okoliczności poza ustaleniem przy-
czyny zgonu ma wyjaśnić sekcja, rozróżnia się jej trzy rodzaje:

• sekcja anatomopatologiczna – wykonywana jest w zakładach anatomii patolo-
gicznej oraz prosektoriach klinik i szpitali na zwłokach osób zmarłych w zakła-
dach lecznictwa zamkniętego. Celem jej jest poznanie lub potwierdzenie morfo-
logicznego tła choroby zasadniczej i schorzeń ubocznych, ustalenie przyczyny 
śmierci, a także doszkalanie lekarzy i kształcenie studentów wydziałów lekar-
skich40.

• sekcja sądowo-lekarska (sądowo-lekarskie oględziny zwłok i ich otwarcie) – 
przeprowadzana na polecenie sądu lub prokuratury. Wykonywana jest w za-
kładach medycyny sądowej akademii medycznych lub w prosektoriach szpital-
nych przez lekarzy powoływanych do pełnienia czynności biegłych w zakresie 
medycyny sądowej. Celem jest stwierdzenie oprócz przyczyny śmierci także 
tego, czy śmierć danej osoby pozostaje w związku przyczynowym z działaniem 
lub zaniechaniem działania ze strony innych osób, albo też czy miało miejsce 
samobójstwo. Niekiedy wynika potrzeba stwierdzenia tożsamości zwłok41.

• administracyjna sekcja zwłok42.

 To właśnie drugi rodzaj sekcji został przeprowadzony w związku z zamordo-
waniem księdza. Procedura, która wówczas została zachowana, nie wyróżnia się 
niczym szczególnym, ponieważ wpisuje się w dzieje medycyny sądowej. Oględzi-
ny zwłok ludzkich, osób zmarłych śmiercią gwałtowną miały miejsce już w okresie 

 39 R. Kurek, Otwarcie zwłok jako czynność procesowa, „Prokuratura i Prawo”, 2010, s. 136.
 40 Por.: Tamże, s. 137.
 41 Por.: E. Chróścielewski, S. Raszeja, Sekcja zwłok – technika z uwzględnieniem metodyki sądo-
wo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych, Warszawa 1990, s. 7.
 42 M. Barzdo, J. Berent, dz. cyt., s. 2.
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obowiązywania  kodeksu Hammurabiego (ok. 2250 r. p.n.e.) oraz w prawie „XII Ta-
blic” (450 r. p.n.e.). W okresie średniowiecza decydujące w procesie były zeznania 
świadków oraz „sądy Boże”43. W XV i XVI w. obowiązki lekarzy sądowych pełnili tzw. 
fizycy miejscy. Tak było np. w Toruniu, Gdańsku i Poznaniu. Pod koniec XVII w. wpro-
wadzono obowiązek dokonywania sekcji zwłok sądowo-lekarskich w przypadkach 
budzących podejrzenie śmierci gwałtownej. W 1586 r. dokonano sekcji zwłok króla 
Stefana Batorego, a w 1696 r. Jana Sobieskiego44. W XVIII w. profesor anatomii pato-
logicznej w Padwie Jan Baptysta Morgagni (1682-1771) napisał dzieło pt. „De sedibus 
et causis morborum per anatomen indagatis” („O siedzibach i przyczynach chorób 
wykrywanych drogą sekcyjną”). Pierwsza w Polsce katedra medycyny sądowej po-
wstała na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1804 r. W XIX w. medycyna sądowa stała się 
dla kryminalistyki nauką macierzystą ponieważ pierwsze kryminalistyczne badania 
dowodów odbywały się w ramach działalności lekarzy – biegłych sądowych. Także 
pierwsze wykłady kryminalistyki prowadzone były przez wykładowców medycyny 
sądowej w ramach tej specjalności45. 
 Rola sekcji ugruntowała się na początku XX w. w związku z jej popularnością oraz 
ilością informacji która niosła dla anatomopatologów, ale także klinicystów. Służyła 
poprawie jakości diagnozowania i leczenia. Mniej więcej do połowy XX w. odsetek 
wykonywanych autopsji w szpitalach był bardzo wysoki – sięgał nawet 100%, lecz 
potem pojawiła się tendencja spadkowa. Częściowo wiązano ją z coraz lepszą diagno-
styką obrazową, którą bezpośrednio przekładano na jakość diagnozy przyżyciowej, 
częściowo z negatywnym nastawieniem badaczy pokładających nadzieję na rozwój 
w eksperymentach, a nie mozolnym zbieraniu danych klinicznych, także z autopsji. 
Nie zmienia to faktu, że sekcja zwłok dalej ma ogromną rolę w nauczaniu studentów 
i lekarzy. Część środowisk medycznych apeluje obecnie o rewitalizację sekcji zwłok 
we współczesnej medycynie, zarówno na etapie studiów, szkolenia podyplomowego 
i codziennej praktyki klinicznej. Badanie post mortem weryfikuje rozpoznanie klini-
cyście i zapewnia o prawidłowości leczenia, badaczom dostarcza danych, rodzinie 
odpowiada na trudne pytania, administracji pozwala ocenić jakość leczenia. Takie 
badanie uczy przede wszystkim zrozumienia medycyny i czasami zawodowej poko-
ry46.
 W obecnie obowiązującym Kodeksie postępowania karnego w Polsce (Dz.U. 
z 1997 r. nr 89, poz. 555 ze zm.) czynność otwarcia zwłok normuje przede wszystkim 
art. 209. Choć czyni to szerzej niż art. 188 poprzedniego k.p.k. (Dz.U. z 1969 r. nr 13, 

 43 Sądy Boże – (łac. iudica Dei) – środki dowodowe występujące w średniowiecznym procesie 
sądowym. Opierały się one na przeświadczeniu, że Bóg nie dopuści do krzywdy niewinnego, sprawi 
on, że poddający się próbie wyjdzie z niej zwycięsko, jeżeli jest niewinny. Zob.: K. Sójka-Zielińska, 
Historia Prawa, Warszawa 1997, s. 196-197.
 44 Por.: T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, t. I, Poznań 2000, s. 16.
 45 Tamże, s. 15-16.
 46 Por.: J. Gulczyński, Wybrane aspekty historyczne rozwoju anatomii patologicznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem sekcji zwłok, Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Ewy 
Iżyckiej-Świeszewskiej Zakładu Patologii i Neuropatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Gdańsk 2016, s. 15.
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poz. 96 ze zm.), to nie ulega wątpliwości, że otwarcie zwłok było najlepiej uregulowane 
pod rządami przedwojennego k.p.k. (Dz.U. z 1928 r. nr 33, poz. 313), kiedy to obowią-
zywało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 15 lipca 1929 r. o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok ludzkich 
(Dz.U. MS nr 14 z dnia 15 lipca 1929 r.)47.
 Sposób przeprowadzenia sekcji sądowo-lekarskiej przeprowadzonej na zwłokach 
ks. Streicha, w zasadzie nie odbiegał od tego, jaki stosuje się w anatomii patologicz-
nej. Jeżeli chodzi o różnice między sekcją anatomopatologiczną a sądowo-lekarską, 
to różnicuje je między innymi badanie odzieży zmarłego. Anatomopatolog nie ma 
potrzeby interesować się odzieżą, w którą były ubrane zwłoki, ponieważ ustalenia te 
nie przyczyniłyby się do ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu oraz ustalenia etio-
logii choroby. Natomiast przy sekcji sądowo-lekarskiej ważne są bardzo szczegółowe 
oględziny odzieży denata. Zwłoki bowiem są nie tylko śladem, ale także nośnikiem 
śladów. Odzież dostarcza ponadto ważnych wskazówek dla ustalenia tożsamości nie-
znanych zwłok48. Podobnie należy postępować przy ranach postrzałowych. Wówczas 
w czasie sekcji zwłok można dokładnie określić położenie otworów wlotowego i wy-
lotowego (mierzy się tu ich odległość od stopy zwłok) oraz kierunek kanału postrza-
łowego i kąt, pod jakim padł strzał. 
 Sekcja zwłok ks. Streicha, wykazała, że przyczyną śmierci była rana zadana z broni 
palnej wymierzonej z bliskiej odległości w jego twarz. Pierwszy strzał, jak się później 
okazało, był tym śmiertelnym, gdyż kula przeszła pod prawym okiem, przebiła kość 
czaszkową i utkwiła w mózgu. Kolejne strzały zostały oddane w plecy księdza49. Wlot 
rany postrzałowej mieszczący się na twarzy znajdował się w okolicy kości skroniowej 
prawej, a wlot drugiej rany postrzałowej znajdował się na grzbiecie po stronie prawej 
na wysokości IX żebra między linią łopatkową, a pachową tylną50. 
 O obowiązku obecności organu procesowego podczas wykonywania sekcji sądo-
wo-lekarskiej wspominało już rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lipca 1929 r. o wykonywaniu oględzin sądowo-le-
karskich zwłok ludzkich (Dz. U. Min. Spraw. nr 14 z dnia 15 lipca 1929 r.). Wydane 
zostało ono na podstawie ogólnego upoważnienia z art. 651 dawnego k.p.k. (Dz. U. RP 
z 1928 r., Nr 33, poz. 313).

Generalna klauzula derogacyjna, zawarta w art. II, została uszczegółowiona przez 
art. IV i art. VI § 1: pierwszy pozostawiał w mocy przepisy dotyczące przedmiotów 
objętych wprowadzanym k.p.k., jeśli przepisy te miały charakter przepisów szczegól-
nych, a drugi – przepisy dotyczące przedmiotów unormowanych we wprowadzanym 

 47 Por.: Z. Gąszczyk-Ożarowski, Cz. Chowaniec, Sądowo-lekarska sekcja zwłok – wybrane za-
gadnienia prawne: Rozporządzenie z 1929 roku o wykonywaniu oględzin sądowo-lekarskich zwłok 
ludzkich, Archiwum Medycyny Sądowej, Krym 2010, LX, s. 60. Zob. K. Wroński, Sekcja zwłok, „Kar-
diochirurgia i Torakochirurgia Polska” 2010, 7 (4): 469, s. 60.
 48 Por.: J. Sehn, Dowód z biegłych w postępowaniu sądowym, „Nowe Prawo” 1956, nr 3, s. 26.
 49 Por.: W. Mueller, dz. cyt., 46-47.
 50 Archiwum Zakładu Medycyny Sadowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (dalej: 
AZMSP), Protokół sekcji zwłok ks. Stanisława Streicha, KpS.281/38, L. prot. sek. 11/38, 1 marca 1938, 
s. 4-5.
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k.p.k., o ile – i to wymaga podkreślenia – k.p.k. przewidywał wydanie przepisów wy-
konawczych51.

 O aktualności warstwy merytorycznej rozporządzenia najlepiej świadczy fakt, że 
zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące przeprowadzania sądowo-le-
karskich sekcji zwłok były niejednokrotnie zbieżne z unormowaniami wprowadzony-
mi przez polskiego prawodawcę już w 1929 r., np. w miarę możliwości otwarcia zwłok 
powinno dokonywać dwóch biegłych, a wnioski należy formułować, nie używając 
specjalistycznych terminów52. W § 3 tego rozporządzenia stwierdzono, iż „sędzia kie-
ruje oględzinami sądowo-lekarskimi zwłok, które to czynności powinny być wykona-
ne, a protokół z ich wykonania spisany”. Zgodnie z § 6 decydent procesowy nie jest 
statystą przy sekcji, ponieważ w czasie jej przebiegu „udziela biegłym potrzebnych 
wyjaśnień”53. Przed przystąpieniem do sekcji sądowo-lekarskiej biegły powinien za-
znajomić się z wynikami postępowania dotyczącymi okoliczności śmierci, znalezienia 
zwłok, a także treści protokołu oględzin zwłok dokonanych na miejscu ich znalezienia. 
Przed przystąpieniem do otwarcia zwłok powinno sprawdzić się tożsamość zwłok, 
to znaczy porównać dane dotyczące imienia i nazwiska zmarłego, daty śmierci, płci 
i wieku z danymi zawartymi w skierowaniu do sekcji, czy też w aktach postępowania 
z oznaczeniami znajdującymi się na zwłokach. Zawsze należy wykonać pełną sekcję 
zwłok, tj. zbadać co najmniej trzy jamy ciała (jamę czaszki, piersiową i brzuszną). Roz-
kład gnilny zwłok, nawet daleko posunięty, ich zwęglenie czy też rozkawałkowanie 
nie mogą być powodem zaniechania wykonywania sekcji zwłok54. 
 Każde badanie musi być odpowiednio modyfikowane stosownie do konkretnego 
przypadku, jednak ogólny schemat postępowania powinien być następujący55: sfoto-
grafowanie ubranych zwłok, opis odzieży, uwzględniający zwłaszcza uszkodzenia, 
zabrudzenia itp., ostrożne zdejmowanie i oględziny kolejnych części ubrania, opis 
obnażonych zwłok (przed obmyciem), sfotografowanie całej sylwetki, pobranie do 
badań cząstek obcych, w przypadku obrażeń postrzałowych i przy porażeniu prądem 
elektrycznym, obmycie zwłok, następnie opis i fotografowanie obrażeń, a także wyko-
nanie szkiców i schematów. Biegły przystępując do oględzin wewnętrznych otwiera 
kolejno: czaszkę, klatkę piersiową, jamę brzuszną, a następnie bada wyjęte narządy. 
Z oględzin i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię sądowo-lekarską, która zawiera 
konstatacje obducenta, które poczynił w czasie otwarcia zwłok, a także wynik badań 
dodatkowych56.

W następnej części przedstawia się rodzaj i przyczynę śmierci. W przypadku, gdy 
śmierć nastąpiła w wyniku zadziałania urazu mechanicznego, w następnej części opinii 
podaje się rodzaj narzędzia, którym został zadany uraz. Końcowa część opinii obejmuje 

 51 Por. Z. Gąszczyk-Ożarowski, Cz. Chowaniec, Sądowo-lekarska sekcja zwłok, s. 60.
 52 Tamże, s. 61.
 53 R. Kurek, dz. cyt., s. 140.
 54 Tamże, s. 142.
 55 Por. J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 253-259.
 56 Por. R. Kurek, dz. cyt., s. 142-143.
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wnioski biegłego. Biegły odpowiada tutaj na pytania stawiane przez organ procesowy 
– np. prokuratora. Pytania te powinny być jasne i konkretne. Do zadań biegłego należy 
wykonanie zlecenia organu procesowego. Niedopuszczalne są pytania dotyczące winy 
oskarżonego, zagadnień prawnych, ponieważ na te pytania muszą odpowiedzieć orga-
ny wymiaru sprawiedliwości, a nie biegły. Co do pytań stawianych biegłemu, to wy-
daje się uzasadnione uprzednie przeprowadzenie konsultacji z biegłym, aby pytania te 
były właściwie sformułowane, w wyniku czego opinia biegłego będzie kompletna pod 
względem oczekiwań organu procesowego57.

Studium przypadku

 Przebieg każdej sekcji zwłok jest w dużej mierze podobny, jednak – z uwagi na 
specyfikę i cele – sekcja sądowo-lekarska jest zwykle bardziej szczegółowa, a jej zakres 
szerszy. Głównymi elementami takiej sekcji są oględziny zewnętrzne oraz otwarcie 
zwłok, czyli oględziny wewnętrzne na które składa się otwarcie trzech głównych jam 
ciała (jamy czaszki, klatki piersiowej i brzucha) i zbadanie znajdujących się w nich 
narządów. W razie potrzeby można poddać badaniu również wszelkie inne części cia-
ła – tkanki miękkie i kości grzbietu, kończyn oraz twarzoczaszki, stawy, kanał i rdzeń 
kręgowy, ucho środkowe, zatoki przynosowe czy jamy szpikowe58. 
 W środę 2 marca 1938 r., wczesnym rankiem ogłoszono wyniki sekcji zwłok ks. 
Streicha w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Stwierdzono, że do księdza 
oddano trzy strzały, z czego dwa były śmiertelne: w głowę i płuco. Pierwszym strza-
łem, jak już wspomniano, ks. Streich został trafiony w głowę pod prawym okiem. 
Kula przebiła mózg, odbiła się od kości czaszki, cofnęła i utkwiła w mózgu. Drugim 
strzałem ksiądz został trafiony w grzbiet. Kula przebiła mięśnie oraz płuco. Rana ta 
spowodowała krwotok do jamy opłucnej. Trzeci strzał nie był śmiertelny. Był to tak 
zwany mimostrzał. Kula przebiła mięśnie grzbietu, prostopadle do kręgosłupa i nie 
zatrzymując się w ciele, spowodowała jedynie ranę powierzchowną tuż pod skórą. 
Śmiertelne były strzały w głowę i grzbiet. Który jednak z nich spowodował śmierć, 
trudno było ustalić59. Strzały oddano z pistoletu Browning 6,35 mm, który był bronią 
samopowtarzalną. Zasada działania oparta była o odrzut zamka swobodnego z igli-
cowym mechanizmem uderzeniowym. Browning był zasilany z wymiennego, jed-
norzędowego magazynka pudełkowego o pojemności sześciu naboi, umieszczonego 
w chwycie. Lufa gwintowana o sześciu bruzdach prawoskrętnych. Przyrządy celow-
nicze: niska muszka i szczerbinka wyfrezowane na zamku. 
 Protokół z otwarcia zwłok składał się z części formalnej i z wywodu oględzin. 
W części formalnej znalazły się dane dotyczące sekcjonowanych zwłok – „sekcja 
zwłok śp. ks. Streicha lat 35 zmarłego dnia 27.II. o godz. 10.30 w kościele w Luboniu”, 

 57 Tamże, s. 143.
 58 Por.: M. Barzdo, J. Berent, Przepisy dotyczące sekcji zwłok. Materiały dydaktyczne, Stan praw-
ny według bazy Lex, Łódź 2010, 39/2010, s. 5.
 59 APJB, Co wykazała sekcja zwłok śp. ks. Streicha. Dwa pierwsze strzały do śp. ks. Streicha były 
śmiertelne, Luboń, marzec 1938 r.; AAP, Co wykazała sekcja zwłok; Po zbrodni w kościele lubońskim. 
Sekcja zwłok śp. ks. Streicha. Aresztowania, „Warszawski Dziennik Narodowy”, nr 61 (1938), s. 1.
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miejsce i czas wykonania sekcji – „1 marca 1938 r.”, nazwę instytucji zlecającej sekcję – 
„Koroner przy Sądzie – KpS.281/38”, sygnaturę akt sprawy – „L. prot. sek. 11/38”, na-
zwisko osoby dokonującej – „dr. Stanisław Łaguna”, wywiad: „W czasie nabożeństwa 
w kościele w Luboniu oddał kilka strzałów Nowak Wawrzyniec do księdza raniąc 
przytem dwoje innych osób”60.
 Wywód oględzin zawierał właściwy opis zwłok według kolejności wykonywa-
nych czynności, opis wszystkich narządów, zmian urazowych, chorobowych i po-
śmiertnych. W oględzinach zewnętrznych stwierdzono:

zwłoki mężczyzny, płci – , długości 173 cm, wagi – kg. Budowy prawidłowej odży-
wienia bardzo dobrego. Plamy pośmiertne rozległe, silnie zaznaczone, koloru sino-fio-
letowego, rozmieszczone na tylnej powierzchni ciała oraz na twarzy i szyi po stronie 
prawej. Stężenie pośmiertne: wszędzie zachowane. Skóra poza plamami pośmiertnymi 
woskowo-blada, na twarzy w szczególności po stronie prawej w okolicy skroni powa-
lana skrzepłą krwią, przy czym smugi biegną od kącika zewnętrznego oka prawego 
w kierunku małżowiny usznej oraz w kierunku kącika ust lewego. Ponadto stwierdza 
się powalanie krwią nad kością ciemieniową prawą oraz na tylnej powierzchni ciała. 
Głowa symetryczna, pokryta długim ciemnym, w tył zaczesanym włosem, obficie zle-
pionym skrzepłą krwią. Gałki oczne zwiotczałe, spojówki sino zabarwione, przy czym 
prawa powieka obrzękła, rogówki przezroczyste źrenice obustronnie okrągłe 7 mm Ø. 
Przewody słuchowe próżne. Małżowina uszna prawa pokryta skrzepłą krwią. Otwory 
nosowe zawierają małą ilość skrzepłej krwi. Jama ustna zawiera nieco treści krwawej 
Czerwień wargowa blado-sina. Zęby dobrze zachowane. Szyja krótka, gruba. Klatka 
piersiowa prawidłowo wysklepiona. Brzuch płaski, pępek wciągnięty. Kończyny górne 
bez obrażeń. Kończyny dolne bez obrażeń. Jądra kostne w dolnej nasadzie kości udo-
wej. Części płciowe prawidłowo rozwinięte. Otwór stolcowy kałem niepowalony61.

 Oprócz tego dr Łaguna, w podpunktach B i C, zauważył:

Na grzbiecie po stronie prawej na wysokości IX żebra w linii łopatków środkowej rana 
rynienkowata na przestrzeni 13x5 mm, powierzchownie uszkadzająca naskórek i prze-
chodząca w pręgowate zasinienie, kończące się raną wrzecionowatą, długości 6 mm, 
szerokości 1 mm. Obie te rany łączy kanał długości 5,5 cm, przebiegający od boku i góry 
pod kątem 45° ku dołowi i środkowi, otaczające kanał są podbiegnięte krwawo. Na 
grzebiecie po stronie prawej na wysokości X żebra i 2 cm powyżej rany wrzecionowatej 
opisanej pod B/. i w odległości 10,5 cm od linii środkowej kształtu okrągłego o średnicy 
4 mm otoczona koncentrycznym, wilgotnym naskórkiem. Rana ta drąży w głąb62.

 W oględzinach wewnętrznych jeżeli chodzi o jamę czaszkową stwierdzono: 

Powłoki czaszki po stronie wewnętrznej równomiernie sino-różowo zabarwione, w ob-
rębie mięśnia skroniowego lewego ogniskowo podbiegnięte krwawo na przestrzeni zło-
tówki. Sklepienie czaszki długie 17,7 cm, szerokie 15,6 cm, kości czaszki na przekroju 

 60 AZMSP, Protokół sekcji zwłok ks. Stanisława Streicha, KpS.281/38, L. prot. sek. 11/38, 1 marca 
1938, s. 1.
 61 AZMSP, Protokół sekcji zwłok ks. Stanisława Streicha, KpS.281/38, L. prot. sek. 11/38, 1 marca 
1938, s. 1-2.
 62 Tamże, s. 2.
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2-4 mm grube. Przeświecające szwy kostne zarośnięte, pokazuje w przednim odcinku 
kości skroniowej lewej odprysk w obrębie blaszki zewnętrznej w postaci trójkąta, które-
go wymiar ma 1 cm, podstawa 7 mm, wierzchołkiem skierowany ku dołowi i przodowi, 
podstawą ku górze i tyłowi. W tym samym miejscu w blaszce wewnętrznej widoczny, 
bardzo powierzchowny odprysk wielkości ziarna grochu. Podstawa czaszki wykazu-
je ubytek w obrębie stropu oczodołu po stronie prawej, w linii środkowej obejmujący 
blaszkę sitową. Ubytek ten jest nieregularnego kształtu o wymiarach 5 cm x 1,5 cm, od 
którego odchodzą wielokrotne pęknięcia na strop oczodołów oraz na środkową część 
kości klinowej. Tkanki otaczające podbiegnięte krwawo. Zatoki żylne zawierają nieco 
krwi płynnej. Opona twarda napięta, cienka, gładka, lśniąca, wykazuje w miejscu ubyt-
ku kostnego przerwanie na przestrzeni 20-groszówki o brzegach nierównych. Między 
oponą twardą a oponami miękkimi w szczególności po stronie lewej i to tak na skle-
pistości mózgu jak i na podstawie duża ilość zakrzepów krwawych. Opony miękkie 
wykazują zmlecznienie oraz zgrubienie a ponadto po stronie lewej tak na sklepieniu jak 
i podstawie mózgu stwierdza się podbiegnięcia krwawe. Mózg: wagi 1540 gr wymiary: 
– cm – cm – . O zwojach nieco spłaszczonych, o naczyniach na podstawie mózgu bez 
zmian, w mózgowej komorze stwierdza się płynną krew w ilości około 10-15 ccm. Mózg 
blady; na podstawie płatów czołowych prawie że w linii środkowej zmiany substancji 
mózgowej na przestrzeni 10-20-groszówki, przechodzące w drążący poziomo poprzez 
płaty czołowe, uszkadzając i otwierając komorę obrębie wzgórza wzrokowego i opusz-
czający mózg na bocznej powierzchni płata skroniowego lewego. Otoczenie kanału po-
kryte jest skrzepłą krwią. W lewej bocznej stwierdza się pocisk kal. 6,35 mm, pokryty 
płaszczem stalowym o wierzchołku spłaszczonym. Móżdżek blady o rysunku prawi-
dłowym. Rdzeń przedłużony blady o rysunku wyraźnym63.

 W oględzinach wewnętrznych klatki piersiowej stwierdzono:

Mięśnie szyjne brunatnawe. Naczynia szyjne bez obrażeń. Krtań i tchawica zawiera duża 
ilość treści śluzowej, ciągnącej się, podbarwionej krwią. Gruczoł tarczowy: wagi – gr…
prawidłowej wielkości, na przekroju szklisty, wykazujące drobne torbiele zawierające 
treść ciągnącą się. Grasica: wagi – gr, wymiary: w resztkach zachowana. Przepona nie 
uszkodzona. Śródpiersie przednie i tylne bez obrażeń. Jamy opłucne prawa próżna. Lewa 
zawiera około 1000 cm płynnej krwi, cienka, gładka, lśniąca, bez zrostów (…). Płuco pra-
we: wagi 520 gr zachowuje się podobnie jak lewe z różnicą, że w płacie dolnym znajdują 
się dwa obrażenia leżące na tylnej powierzchni płatu dolnego w dolnej jego części, 4 cm 
powyżej brzegu dolnego tylnego. Oba obrażenia leżą w odległości od siebie 4 cm, przy 
czym obrażenie wlotowe posiada kształt okrągławy o średnicy 5 mm, wylotowo kształt 
wrzecionowaty, dług. 11 mm, szer. 2 mm. Oba te obrażenia łączy kanał długości 3,5 cm, 
którego otaczające tkanki są krwią podbiegnięte. Oskrzela zawierają treść gęstawą, sza-
rawą, ciągliwą, podbarwioną krwią. Naczynia płucne krew płynna. Worek osierdziowy 
zawiera kilka ccm treści przezroczystej, przesączynowej. Osierdzie tłuszczem przerosłe. 
Serce: wagi 320 gr, wymiary 11 cm 11 cm 5,5 cm. Komora lewa nierozszerzona. Komora 
prawa nierozszerzona. Zastawki cienkie, gładkie. Mięsień komory lewej grubości 10 mm, 
prawej grubości 5 mm, na przekroju tłuszczem przerosły, brunatnawy o rysunku wyraź-
nym. Tętnica główna: obwód ponad zastawkami 5,5 cm, błona wewnętrzna blado-wi-
śniowa z nielicznymi drobnymi, wyniosłymi ponad powierzchnię żółtawymi ogniskami 
w części zstępującej. Tętnice wieńcowe o ścianach jednakowej grubości64.

 63 Tamże.
 64 Tamże, s. 2-3.
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 W oględzinach wewnętrznych jamy brzusznej stwierdzono: 

Mięśnie słabo rozwinięte, brunatnawo zabarwione, suche, pokład tłuszczu 4,5 cm. 
Jama otrzewnowa nie zawiera treści nieprawidłowej. Otrzewna cienka, gładka, lśniąca. 
Sieć obficie tłuszczem przerosła. Naczynia jamy brzusznej zawierają mierną ilość krwi 
ciemnej. Ułożenie trzew prawidłowe. Wyrostek robaczkowy 10 cm dł., cienki. Śledzio-
na: wagi 195 gr, wymiary 12 cm, 9 cm, 3 cm. Torebka napięta. Miąższ jędrny szarawo-
-czerwono zabarwiony, o rysunku wyraźnym grudek chłonnych. Wątroba: wagi 1665 gr, 
wymiary 26 cm, 19 cm, 8 cm. Torebka cienka, powierzchnia gładka, brzegi zaokrąglone. 
Miąższ na przekroju sinawo-żółtawy. Woreczek żółciowy zawiera dużą ilość gęstawej 
żółci. Błona śluzowa zielonkawa. Drogi żółciowe drożne. Trzustka: wymiary prawidło-
wej wielkości, szarawo-różowo zabarwiona. Nerka lewa: wagi 155 gr, wymiary 10,5 cm, 
5 cm, 2,5 cm. Torebka cienka powierzchnia gładka. Istota korowa szerokości – mm. Isto-
ta rdzenna równomiernie ciemno-sinawo zabarwione o rysunku wyraźnym. Miednicz-
ki i kieliszki nerkowe próżne. Moczowód drożny. Nerka prawa: wagi 160 gr, wymiary 
10,5 cm, 5 cm, 3,5 cm. Torebka powierzchnia. Istota korowa szerokości – mm. Istota 
rdzenna jak lewa. Miedniczki i kieliszki nerkowe. Pęcherz moczowy próżny. Błona ślu-
zowa blada. Nadnercze lewe: wagi – gr, wymiary prawidłowe cm – cm – cm. Istota ko-
rowa wąska, 1 mm szeroka, jasno-żółta. Istota rdzenna szarawa. Nadnercze prawe: wagi 
– gr, wymiary prawidłowe cm – cm – cm. Istota korowa. Istota rdzenna jak lewe. Język 
pokryty skrzepłą krwią. Gardło próżne. Migdałki (…). Przełyk próżny. Błona śluzowa 
szaro-sinawa. Żołądek próżny. Błona śluzowa blada. Krezka cienka, obficie w tłuszcz 
zasobna. Gruczoły krezkowe i zaotrzewnowe niepowiększone65.

 W oględzinach wewnętrznych jamy kręgowej stwierdzono: 

Mięśnie grzbietu w okolicy obrażeń opisanych pod B/ i C/ podbiegnięte krwawo. Krę-
gosłup wykazuje w X kręgu piersiowym na bocznej powierzchni trzonu otwór o średni-
cy 6 mm. Tkanki otaczające go krwią podbiegnięte. Opona twarda rdzenia w jamie krę-
gowej stwierdzono pocisk pokryty płaszczem metalowym, kal. 6,35 mm, na wysokości 
II kręgu piersiowego. Pocisk ten był zniekształcony i porysowany66. 

 Pisemna opinia posekcyjna dr Stanisława Łaguny zawierała część formalną, w któ-
rej podane zostały informacje z wywodu oględzin zewnętrznych i wewnętrznych 
z dokładnym opisem stanu znamion śmierci, wszystkich narządów, znalezionych 
zmian urazowych i chorobowych. W opisie została zachowana kolejność wykonywa-
nych podczas sekcji czynności. Opis był wierny i przejrzysty zakończony orzecze-
niem, w którym czytamy:

Przyczyną śmierci stał się znaczny upływ krwi do jamy opłucnowej oraz krwotok mię-
dzyoponowy i do komory bocznej lewej w następstwie obrażeń wywołanych w jamie 
czaszkowej oraz narządów w jamie opłucnowej, ranami postrzałowymi, zadanymi po-
ciskami jednolitymi oddanymi z broni palnej krótkiej automatycznej kal. 6,35 mm. Wlot 
rany postrzałowej mieszczący się na twarzy znajdował się w okolicy kości skroniowej 
prawej, kanał jej przebiegający poziomo skośnie od przodu, dołu i strony prawej nieco ku 
tyłowi, górze i ku stronie lewej i drążył poprzez jamę oczodołu prawego, poprzez strop 

 65 Tamże, s. 3-4.
 66 Tamże, s. 4.
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oczodołu prawego i kość (…) pociskiem spłaszczonym w okolicy wierzchołka, pokrytym 
płaszczem metalowym, kal. 6,35 mm, a który to pocisk znaleziono w komorze bocznej 
lewej. Wlot drugiej rany postrzałowej znajdował się na grzbiecie po stronie prawej na 
wysokości IX żebra między linią łopatkową a pachową tylną, kanał zaś przebiegał po-
przez mięśnie grzbietu skośnie pod kątem 30° od boku i góry ku dołowi i wewnątrz, 
kończąc się wylotem leżącym nieco poniżej i w odległości 4 cm od otworu wlotu. Pocisk 
tkwił w ubraniach denata. Wlot trzeciej rany postrzałowej znajdował się na grzbiecie po 
stronie prawej na wysokości X żebra w linii łopatkowej, kanał zaś przebiegał poziomo 
od tyłu, zewnątrz i strony prawej ku przodowi i ku środkowej poprzez mięśnie grzbietu, 
przestrzeń międzyżebrową X, jamę opłucnową, dolno-tylny brzeg dolnego płatu płuca 
prawego, następnie poprzez trzon kręgu X piersiowego do jamy kręgowej i kończył się 
ślepo pociskiem bocznie spłaszczonym, pokrytym płaszczem stalowym, kal. 6,35 mm. 
Wielokrotność ran postrzałowych, umiejscowienie ich oraz kierunki kanałów postrzało-
wych dowodzą, że obrażenia te zadała ręka osoby drugiej, przy czym z uwagi na brak 
zmian w otoczeniu tych ran postrzałowych a w szczególności rany postrzałowej na twa-
rzy, należy przyjąć, że strzały zostały oddane nie z bezpośredniego pobliża. Biorąc pod 
uwagę równomierne i jednakowo zaznaczone podbiegnięcia krwawe, obecność dość 
dużej ilości krwi tak w jamie czaszkowej jak i w jamie opłucnowej trudno ściśle okre-
ślić, który ze strzałów był pierwszy. Raczej na podstawie wyniku sekcji wnosić należy, 
że strzały oddano szybko po sobie, tak że zostały one zadane prawie że równocześnie. 
Podczas gdy jedna z ran na grzbiecie była raną powierzchowną (mimostrzałem) podpa-
dająca pod brzmienie art. 237, te natomiast dwie pozostałe rany a mianowicie rana po-
strzałowa głowy oraz rana postrzałowa klatki piersiowej były obrażeniami śmiertelnymi 
i natychmiastowa nawet pomoc lekarska niezdolna była uratować życia (denata)67.

Zakończenie

 Czynność procesowa, jaką jest otwarcie zwłok, jest taką samą czynnością z punktu 
widzenia procesowego i uzyskiwania środków dowodowych dla celów postępowa-
nia, jak np. przesłuchanie świadka, oskarżonego czy przeprowadzenie eksperymentu. 
W kontekście przeprowadzonej sekcji zwłok ks. Stanisława Streicha, stanowi nieoce-
niony materiał dowodowy, a także dokument w postępowaniu kanonizacyjnym na 
temat jego męczeńskiej śmierci. Mimo, iż rola i znaczenie sekcji na przestrzeni wieków 
ulegały zmianom wpływając bezpośrednio na proces rozwoju anatomii patologicz-
nej, to przeprowadzenie badania post mortem nigdy nie było sprzeczne z wyznaniem 
rzymskokatolickim. Autopsja dokonana na zwłokach ks. Streicha, została pokierowa-
na uzasadnionymi celami prawnymi i przeprowadzana w duchu szacunku dla zmar-
łego i jego rodziny, nie naruszając godności zmarłego. Została potraktowana jako ulti-
ma ratio procedur medycznych i czynności procesowych68, odzwierciedlając ówczesne 
ustawodawstwo prawne przedwojennej Polski.
 Kazus sekcji zwłok ks. Stanisława Streicha wpisuje się w dzieje medycyny sądowej 
w międzywojennym Poznaniu, która wraz z powstaniem Uniwersytetu Poznańskiego 
dynamicznie się rozwijała. W r. 1938 Zakład Medycyny Sądowej mieścił się w gmachu 

 67 Tamże, s. 4-5.
 68 Por. D. Wąsik, Stosunek wielkich religii do sekcji zwłok, „Forum Teologiczne” nr 15, 2014, 
s. 157-158.
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Collegium Anatomicum przy ul. Heliodora Święckiego 6 (obecnie znajduje się w Colle-
gium Humanum przy ul. Rokietnickiej). To tam przewieziono ciało zamordowanego 
kapłana. Protokół z sekcji sporządzony przez dr med. Stanisława Łagunę potwierdza 
tylko, że stolica Wielkopolski cieszyła się znamienitymi medykami sądowymi, któ-
rzy swoją wiedzą i doświadczeniem przyczyniali się do nadania wysokiego poziomu 
orzecznictwu sądowo-lekarskiemu. Dzięki prof. Horoszkiewiczowi, Poznań stał się je-
dynym miejscem, poza Warszawą, szkolenia aplikantów i asesorów sądowych kursu 
medycyny sądowej i kryminalistyki w międzywojennej Polsce69. Dokument prawno-
-medyczny sekcji zwłok ks. Streicha okazał się także świadectwem jego męczeńskiej 
śmierci, a jej wartość nabrała znaczenia kanonicznego w 2017 r., kiedy w Archidiecezji 
Poznańskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny zamordowanego kapłana. 
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