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Sukces pionu śledczego IPN Gdańsk, Muzeum II
Wojny Światowej w Gdańsku i Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Pięciu obrońców Westerplatte zostało zidentyfikowanych.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku prowadzi
śledztwo w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości, polegającej na
dokonaniu przez funkcjonariuszy niemieckich, w pierwszych dniach września 1939 roku,
zabójstw żołnierzy Wojska Polskiego na terenie Wojskowej Składnicy Tranzytowej
Westerplatte.

Przeprowadzone w tej sprawie czynności doprowadziły do identyfikacji pięciu żołnierzy,
których szczątki odkryto w 2019 roku w czasie prac archeologicznych prowadzonych na
terenie Westerplatte przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a
następnie ekshumowano w śledztwie i poddano porównawczym badaniom genetycznym.

W oparciu o zgromadzony w toku śledztwa materiał porównawczy pobrany przez
prokuratora IPN od żyjących krewnych poległych żołnierzy Westerplatte, w wyniku prac
zespołu biegłych genetyków sądowych pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Ossowskiego
udało się zidentyfikować pięciu żołnierzy poległych na Polu Bitewnym Westerplatte:

Plutonowy Adolf Petzelt (1906 – 1939)

Urodzony 17. listopada 1906 r. w Kałuszu. Syn Edwarda i Marianny z domu Płoskonka.

Kapral Bronisław Perucki (1915 – 1939)

Urodzony w 1915 r. (dokładna data nie jest znana) najprawdopodobniej we wsi Rączki w
świętokrzyskim. Syn Kacpra i Katarzyny z domu Gaj.

Kapral Jan Gębura (1915 – 1939)

Urodzony 20. czerwca 1915 r. w Połągwi. Syn Józefa i Walerii z domu Klepacz.

Starszy strzelec Władysław Okrasa (1916 - 1939)

Urodzony 2. października 1916 r. w Skolimowie pod Warszawą. Syn Tomasza i Sabiny z
domu Munch.

Legionista Józef Kita (1915 - 1939)



Urodzony w 1915 r. (dokładna data nie jest znana) w Sędziszowie, pow. Jędrzejów. Syn
Andrzeja i Marianny.

Rozbudowane biogramy Westerplattczyków można znaleźć na stronie internetowej
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Prace prokuratora gdańskiego pionu śledczego IPN jak i biegłych nadal trwają, śledztwo nie
zostanie zakończone, dopóki wszyscy polegli żołnierze nie zostaną zidentyfikowani.

W dniu 1 września 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w obecności
Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Dyrektora  Muzeum II Wojny
Światowej wręczył noty identyfikacyjne rodzinom bohaterskich obrońców
Westerplatte.
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