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ZBRODNIE
W OBOZIE

HITLEROWSI<IE

I<ONCENTRACYJNYM

LICZBA OFIAR W ŒWIETLE •RÓDE£

STUTTHOF.
I BADAÑ.

PRÓBA BILANSU

Istot¹ problemu zbrodni hitlerowskich pope³nionych na wiêŸniach obozu koncentracyjnego Stutthof jest okreœlenieliczby osadzonych w obozie oraz ofiar. Szacowan¹, w ró¿nych latach i w oparciu o zró¿nicowan¹ bazê Ÿród³ow¹, liczbê ofiar
odzwierciedla³ w znacznym stopniu stan osobowy obozu ustalony na podstawie
relacji i stopnia znajomoœcizasobu archiwalnego KL Stutthof. Istotne znaczenie
mia³a w³aœciwaocena œmiertelnoœci
wiêŸniów zwi¹zana z ostatnim okresem istnienia obozu, od dnia rozpoczêciapierwszej ewakuacji obozu macierzystego (Stammlager Stutthof) i jego filii a¿ do wyzwolenia wiêŸniów przez wojska rosyj skie.
Zakres zbrodni hitlerowskich pope³nionych wobec wiêŸniów obozu koncentracyjnego Stutthof obejmowa³ ró¿ne formy pozbawiania ¿ycia w obozie. Formy te
mo¿emy generalnie podzieliæ na eksterminacjê bezpoœredni¹,w której œmieræ
nastêpowa³a w sposób gwa³towny jako skutek bezpoœrednichdzia³añ ze strony innych osób (egzekucje, zagazowanie, uduszenie, zaszpilowanie, pogryzienie przez
psa itp.) oraz eksterminacjê poœredni¹na skutek warunków bytowych w obozie,
pracy, g³odu, chorób, roz³o¿on¹ w czasie i niemaj¹c¹znamion œmiercinatychmiastowej.
Referat stanowi próbê omówienia, w oparciu o dotychczasowy stan badañ
i zdekompletowan¹ dokumentacjê obozow¹, zagadnienia liczby wiêŸniów zmar³ych w obozie w latach 1939-1945 (³¹cznie ze stratami poniesionymi podczas ewakuacji od stycznia do kwietnia 1945 r.). Ustalenie liczby ofiar wymaga
przeprowadzenia szczegó³owej analizy zachowanych akt obozowych pod k¹tem
zawartych w nich danych o zgonach wiêŸniów, g³ównie akt szpitala rejestruj¹cych
zgony, ksi¹g zgonów obozu Stutthof, Urzêdu Stanu Cywilnego miejscowoœciStutthof, ewidencji wiêŸniów (Einlieferungsbuch) itp. Dokumenty te nie obejmuj¹ ca³ego okresu istnienia obozu, a w konsekwencji tak¿e wszystkich grup wiêŸniów
osadzonych w przeci¹gu danego czasu. W celu pe³nego zbilansowania tych strat
nale¿y dokonaæanalizy okre~owych stanów osobowych obozu oraz przybytków
i ubytków wiêŸniów (transporty przychodz¹ce i odchodz¹ce. zwolnienia. ucieczki
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itp.). Szczegó³oweomówienie tych zagadnieñ,z rozbiciem na ró¿nerodzaje zbrodni dokonanych w obozie, wykracza poza w¹skie ramy referatu, który ogranicza
siê do szkicowego przedstawienia najwa¿niejszych problemów zwi¹zanych z ustaleniem liczby wiêŸniów obozu i jego ofiar.
Pierwsze œledztwow sprawie zbrodni pope³nionych w obozie koncentracyjnym
Stutthof przeprowadzi³y radzieckie komisje œledczewy³onione ze sztabu48. Armii,
której oddzia³y wkroczy³y na teren obozu w dniu 9 maja 1945 r. Komisje te, podzielone wed³ug zakresu prowadzonego œledztwa,w ci¹gu maja i czerwca dokona³y
dok³adnych oglêdzin obozu i przeprowadzi³y wywiady z by³ymi wiêŸniami. Po zakoñczeniu tych prac sporz¹dzono protoko³y, które Prokuratura ZSRR przekaza³a
G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w 1966 r.l Jeden z protoko³ów dotyczy³ badania przyczyn œmiertelnoœci
w obozie. Na podstawie zeznañ
by³ego wiêŸnia, Polaka Wiktora WoŸniaka, przyjêto, ¿e "w czasie istnienia obozu
przesz³o [przez obóz] oko³o 110 000 [wiêŸniów]".2
Poza omówieniem przyczyn œmiertelnoœci
wiêŸniów komisja nie ustali³a liczby
ofiar obozu, przytaczaj¹c w protokole z oglêdzin obozu z 12 maja 1945 r. zeznania
wczeœniejcytowanego by³ego wiêŸnia, ¿e "w czasie od 19411: do 19451: zmar³o w obozie z chorób i [zosta³o] straconych powy¿ej 100 000 osób". Porównuj¹c te dane z wczeœniejustalon¹ liczb¹ osadzonych w obozie (110 000), wynika,
¿ejedynie 10 000 osób prze¿y³o pobyt w obozie i filiach, co stanowi³oby niewyobra¿alny i ca³kowicie pozbawiony racjonalnych przes³anek procent osób zmar³ych w obozie w stosunkudo liczby wiêŸniów. Rachunekten nie uwzglêdnia³ liczby
ewakuowanych osób i strat osobowych, które znacznie przewy¿sza³y liczbê wiêŸniów podan¹ przez WoŸniaka3.
W zakoñczeniu œledztwakomisja zdecydowa³a, a¿eby "w celu ustalenia dok³adnej iloœci przestêpstw pope³nionych przez hitlerowców w obozie koncentracyjnym Stutthof i ujawnienia konkretnych sprawców tych zbrodni (..)
skierowaæ do obozu komisje ekspertów celem dok³adnego ustalenia liczby
wiêŸniów zabitych w obozie przez Niemców (..) skierowaæ do Elbl¹ga, gdzie
znajduj¹ siê obecnie wiêŸniowie obozów, którzy zostali uwolnieni przez Armiê Czerwon¹, grupê œledczych,której [nale¿y] zleciæzebranie zeznañ œwiadków na wszystkie pytania zwi¹zane z obozem koncentracyjnym Stutthof"4.
I

Archiwum Muzeum Stutthof (dalej AMS), sygn. Z-V-24.

2

lbidem,s.7; Akt badaniaprzyczynœmiertelno.fci
w obozieStutthoj Sztutowo 17maja-13 czerwca 1945r.

J

Tak wysokie liczby zgonów wiêŸniów spotkaæmo¿emytak¿e w wielu innych relacjach lub

4

zeznaniachœwiadków,m.in. zeznaniachFedoraKirsanowa z 1965r., który stwierdzi³, ¿e spoœród113000 zarejestrowanychwiê¿niów, w dniu ewakuacji w obozie g³ównym przebywa³o
oko³o 12000, spoœród
których prze¿y³odo wyzwolenia w marcu 1945r. 7000.Podobnie,co w
przypadku zeznañWoŸniaka,nie uwzglêdnia siê w tym bilansie filii KL Stutthof, w których
pod koniec stycznia 1945 r. przebywa³oponad 22 000 wiêŸniów. Zob. AMS, sygn. Z-V -24,
s. 136, protokó³ przes³uchaniaœwiadkaFedoraIwanowicza Kirsanowa przez Prokuraturêobwodu leningradzkiego,
25 wrzeœnia1965r.
Ibidem,
s. 28-29.
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Protoko³y te, je¿eli rzeczywiœciezosta³y sporz¹dzone, nie zosta³y przekazane stronie polskiej. W przekazanych w 1966 r. materia³ach Prokuratury ZSRR brak jest
potwierdzenia przeprowadzenia takich badañ ze strony komisji œledczych.Byli
wiêŸniowie polscy z Pomorza potwierdzili natomiast, ¿e od 200 do 300 by³ych
wiêŸniów obozu zosta³o przes³uchanych przez agentów NKWD (wchodzili oni
w sk³adregularnych oddzia³ów woJskowych) na terenie obozu w Sztutowie, a tak¿e
w Elbl¹gu, Wejherowie i w innych miejscowoœciachich zamieszkania. Tematem
tych przes³uchañnie by³y kwestie dotycz¹ce zbrodni hitlerowskich w obozie, lecz
udzia³u w/w osób w prolondyñskich ugrupowaniach. Czêœæ
osób zosta³anastêpnie
deportowana do obozów na Syberii5 .
Dane o liczebnoœciobozu i stratach osobowych zosta³y po raz pierwszy podane oficj alnie podczas tocz¹cych siê w latach 1946-1947 procesów zbrodniarzy KL
Stutthofw Specjalnym S¹dzie Karnym i S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku. Jeszcze
przed rozpoczêciem tych procesów, w publikowanych w prasie gdañskiej artyku³ach omawiaj¹cych dzieje obozu, stan osobowy wiêŸniów oceniano na 107 000 do
120000, a najwy¿szy stan w obozie na 62000 wiêŸniów. Liczba zgonów wed³ug
najczarniejszego scenariuszawynosi³a wed³ug jednej z podanych informacji prasowych na temat obozu ze stycznia 1946 r., blisko 100 000 wiêŸniów! ("Byli tu
tacy, którzy przeszli to piek³o. Franciszek Herber prze¿y³ w obozie piêæ lat.
Piêæ lat, dzieñ po dniu. I inni - 10 000 mêczenników, którzy doczekali wyzwolenia. 10 000 ze 107 000")6.
Informacje te dostarczyli prasie byli wiêŸniowie obozu Stutthof, którzy na podstawie w³asnych doœwiadczeñzebranych podczas wykonywania w obozie funkcji
administracyjnych, doszli do takich szacunkowych ustaleñ. Dane te opierano na
w³asnych spostrze¿eniach popartych najczêœciejprac¹ w biurach obozowych.
Pierwsze lata po zakoñczeniu wojny sprzyja³y generalnie utrzymywaniu siê trendu
wielkich liczb przy obliczaniu strat ludzkich poniesionych podczas II wojny œwiatowej. W wypadku ogólnych strat osobowych szacunki te oscylowa³y pomiêdzy
32 i 55 milionów ludzi i wynika³y z braku dok³adnych danych o œmiertelnoœci
w
odniesieniu do ZSRR, Chin, a tak¿e Polski, na skutek zmiany granic i podwójnego
liczenia tych samych osób jako obywateli ró¿nych pañstw. Jak stwierdza Józef
Marsza³ek, badacz tej problematyki w ostatniej wydanej przez siebie pracy na
temat strat ludzkich w okresie II wojny œwiatowej?,"Stany zape³nienia i œmiertelnoœci w obozach koncentracyjn.ych s¹ trudne do ustalenia wobec totalnego zniszczenia akt kacetowych ".

, M. Orski, Ostatniedni obozuStutthQf Thelast daysoj Stutthof,wyd. 2, Gdañsk1998,s. 36-41.
6

7

M. Terlikowska,Stutthof-Waldlager,"Dziennik Ba³tycki" (dalej "OB"), nr 22/1946;WiK, Jeszczejedno .\'traszliweoskar¿enieprzeciwkoNiemcom.Stutthof,"OB", nr 110/1946.
J. Marsza³ek, Bilanse II wojny œwiatowej, [w:] Druga wojna œwiatowa. Os¹dy, bilanse, refleksje,
TAlhlin 199fi " fil-fi?
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Liczby te, bardzo wysokie w pierwszych latach po zakoñczeniu wojny, by³y systematycznie zmniejszane w miarê rozwijania badañ naukowych i poszerzaniabazy
Ÿród³owej. Dotyczy³o to zw³aszczaobozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau,
w którym liczbê ofiar wiêŸniów oszacowanona podstawie ustaleñ komisji pañstwowych powo³anych przez w³adze rosyjskie i polskie w 1945 r. i akt procesowych
(Miêdzynarodowego Trybuna³u Wojskowego w Norymberdze, Najwy¿szego Trybuna³u Narodowego w Polsce) na oko³o 2,8-4 miliony, a zarejestrowanych wiêŸniów na oko³o 400 000. Liczby te funkcjonowa³y w obiegu informacyjnym przez
wiele lat8. Wed³ug najnowszych ustaleñ, bêd¹cych wynikiem badañ Franciszka Pipera z Muzeum Auschwitz w Oœwiêcimiu,w latach 1940-1945 do obozu skierowano ³¹cznie 1 300000 osób, z tego 900 000 (905000) to osoby nie ujête w ewidencji,
które zamordowano wkrótce po przybyciu do obozu. Spoœródosób zarejestrowanych, na podstawie dokumentów obozowych, mo¿na ustaliæoko³o 100 000 ofiar,
a w oparciu o analizê bilansu ubytków i przybytków jeszcze 100000, zatem ³¹czna
liczba ofiar wiêŸniów ewidencjonowanych wynios³a oko³o 200 0009.
W odniesieniu do obozu Stutthof podobnej analizy dotychczas nie opracowano.
Punktem wyjœcia do przeprowadzenia takiego bilansu by³y w pierwszych latach
powojennych akta procesowe (1946-1947), relacje by³ych wiêŸniów i publicystyka prasowa omawiaj¹ce ten problem w kontekœciezbrodni pope³nionych na wiêŸniach. Brak dostêpu do dokumentów obozowych nie pozwoli³ na weryfikacjê tych
liczb i przedstawienie ich wnikliwej analizy.
W trakcie rozprawy karnej przeciwko Johnowi Pauls i 14 innym oskar¿onym
tocz¹cej siê przed Specjalnym S¹dem Karnym w Gdañsku, s¹d przyj¹³ w akcie
oskarŸeniai uzasadnieniu orzeczonych wyroków liczbê 107000 wiêŸniów, którzy
przeszli przez obóz od wrzeœnia1939 do stycznia 1945 r. oraz 80 000 ofiar. Przy
podaniu tych liczb oparto siê na zeznaniach by³ego wiêŸnia w³oskiego A1do CoradelIo. Zezna³ on w oparciu o materia³y statystyczne kancelarii obozu, do których
mia³ dostêp w okresie uwiêzienia w Sztutowie, ¿e liczba numerów rejestracyjnych
przekroczy³a w styczniu 1945 r. 107000. Z tej liczby zmar³o jego zdaniem w obozie "od 60 000 do 80 000. By³y jednak takie transporty. które w obozie wykañczano, lecz wcale nie ewidencjonowano, tak ¿e faktyczna liczba ofiar
jest znacznie wiêksza "10.
W trakcie rozprawy na posiedzeniu w dniu 21 maja 1946 r. odczytano spisany
na 60 stronachmaszynopisu,w t³umaczeniuz jêzyka niemieckiego, pamiêtnik A. Coradello zatytu³owany: Co siê dzia³o w Stutthofie. Przytoczone przez Coradello

.. Oœwiêcim.Hitlerowski

obóz masowej zag³ady, wyd. drugie, Interpress, Warszawa 1981, s. 6 i n.;

F. Piper, Zatrudnienie wiêŸniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody ek.\'ploatacji .\'iiy roboczej, Oœwiêcim 1981, s. 362; ten¿e, Ilu wiêŸniów zginê³o w KL Auschwitz. Liczba ofiar w .~wietle
9 Ÿróde³ i badañ 1945-1990, Oœwiêcim 1992, s. 9-15; Z. Zonik,AnusBelli, Warszawa 1988, s. 22;
F. Piper, op cit., s. 81-94.
10

ZeznaniaA. Coradello na vrocesiestutthofskim,"DB", nr 126/1946.
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dane statystyczne wesz³y na d³ugo do obiegu informacyjnego i naukowego. Wed³ug jego oceny w krematorium dokonano spalenia40 000 istnieñ ludzkich, a ³¹cznie zginê³o 80000 ludzi ³¹cznie z ofiarami ewakuacji. Liczbê wiêŸniów ocenia³ on
na oko³o 110 000. Pamiêtnik Coradella zosta³ nastêpnie opublikowany w wydawnictwie "Litery" w opracowaniu redakcyjnym Tadeusza Matusiaka w 1964 r.
i w znacznym stopniu przyczyni³ siê do upowszechnienia na d³ugo tych szacunków, g³ównie liczby ofiar, w popularnych opracowaniach dziejów obozu i prze-

wodnikachmuzealnychII .

Szacunki podane przez Coradello obejmuj¹ okres lat 1942-1945 (spaleni w krematorium), co tym bardziej zawy¿a i tak wysok¹ statystykê tych zgonów. Za punkt
wyjœcia do swoich obliczeñ przyj¹³ on b³êdnie liczbê 40 000 wiêŸniów (liczba ta
pojawia siê tak¿ew innych relacjach by³ych wiêŸniów), którzy zostali ewakuowani
pod koniec stycznia 1945r. Tymczasemwed³ug udokumentowanych danych udzia³
w ewakuacji wziê³o nieca³e50% wiêŸniów spoœródblisko 24 000 osób przebywaj¹cych pod koniec stycznia 1945r. w obozie g³ównym. Zmienia to w zasadniczy sposóbwielkoœæ
ofiar w stosunkudo liczby ewakuowanychwiêŸniów.Nale¯y zaznaczyæ,
¿e stan osobowy obozu w okresie od lutego do koñca kwietnia 1945 r. podlega³
sta³ym wahaniom z powodu wysokiej œmiertelnoœci
i transportów przybywaj¹cych
do Sztutowaz podobozów,a tak¿etrasy powrotnej ewakuacji obozu g³ównegoz obozów przejœciowychw marcu 1945 r.
W trakcie procesu w 1946 r. ukaza³y siê wydane przez Pañstwowy Instytut
Wydawniczy wspomnienia innego by³ego wiêŸnia Krzysztofa Dunina-W¹sowicza, który przytoczy³ dane statystyczne stanu osobowego obozu i liczby zgonów
zbli¿one do wspó³czesnychszacunków.Ró¿ni³y siê one, szczególnie w odniesieniu
do liczby ofiar, od danych przytoczonych przez Coradello. Wed³ug K. Dunin- W ¹sowicza przez obóz przesz³o 107000 wiêŸniów, a zmar³o w nim 65 00012.
Te sameliczby przytoczy³ K. Dunin- W ¹sowicz w 1947r., sk³adaj¹c zaprzysiê¿one zeznaniana procesiezbrodniarzy KL Stutthof w dniu 18 paŸdziernika1947 r. jako
jeden ze œwiadkówkoronnych oskar¿enia. Relacjonuj¹cy ten proces dziennikarz
"Dziennika Ba³tyckiego" opublikowa³ nastêpuj¹cy fragment dotycz¹cy tych zeznañ:
"Niezwykle cenne zeznania sk³ada œwiadek Krzysztof Dunin-W¹sowicz,
syn znanego dziennikarza, autor ksi¹¿ki o Stutthofie. Œwiadek w czasie swe-~
II

,

Archiwum Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu-Instytutu Pamiêci Narodowej
w Warszawie (dalej AK-IPN), Specjalny S¹d Karny w Gdañsku (SSK Gd.), sygn. 417, s. 6, 9, 55-57,
61-62; Aldo Coradello, Co siê dzia³o w Stutth<?fie?;orygina³ w j. niemieckim: Wasging im K.Z.
Stutthof jest pILechowywany w AK-IPN, Zespó³ Akt Obozowych, sygn. 62ob.; Ziemia Stutthofit
przesi¹kniêta ludzk¹ krwi¹, DB", nr 141/1946; A. Coradello, Stutth<?f Wspomnienia by³ego wicekonsula Króle.\'twa W³oskiegow Gdañsku, "Litery", nr6-12, Gdañsk 1964; M. Dunin - W¹sowicz,
T. Matusiak, Stuthof Przewodnik. Informator, Sztutowo 1969; J. Grabowska, Stutthof If!formatol;
12Gdañsk [b.r., 1978]; T. Skutnik, Stutthof Informator historyczny, Gdañsk 1979.
K. Dunin-W¹sowicz, Stutthof Ze wspomnieñ wiêŸnia obozu koncentracyjnego, Warszawa 1946,
s. 98-99.
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go pobytu w obozie (...) pe³ni³ funkcjê «pisarza» «<Schreiber») w tzw. «Rapportabteilung». W zwi¹zku ze swoj¹ prac¹ pozna³ doœædobrze ca³y mechanizm obozowy. Zeznania œwiadka s¹ bardzo rzeczowe i uporz¹dkowane.
Z zeznañ tych mo¿na odtworzyæ krwaw¹ historiê ca³ego obozu. Zgodnie
z relacj¹ œwiadka W¹sowicza przez obóz stutthofski przesz³o ok. 110 000
wiêŸniów. Zag³adzie uleg³o ok. 65 000 (..) W czasie ewakuacji zginê³o tak¿e
ok. 30 000 wiêŸniów "13.
W tym samym roku, w oparciu o materia³y zebrane przez sêdziego Antoniego
Zachariasiewicza ze wstêpnego œledztwaw sprawie obozu Stutthof i akt Specjalnego S¹du Karnego w Gdañsku z procesu w 1946 r., ukaza³a siê pierwsza obszerna praca o obozie Stutthof. Napisana przez sêdziego Zdzis³awa £ukaszkiewicza,
cz³onka G³ównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, powtarza³a
w zasadzie dotychczasowe ustalenia dotycz¹ce liczby wiêŸniów i œmiertelnoœci.
Praca ta zas³uguje na szczególn¹ uwagê, bowiem materia³y wykorzystane przez
£ukaszkiewicza, g³ównie relacje i zeznania procesowe, uwzglêdniaj¹ dane szacunkowe liczby wiêŸniów i zgonów bardzo wiernie oddaj¹ce rzeczywiste stany
osobowe w poszczególnych latach i straty wiêŸniówl4. Zgodnie z t¹ dokumentacj¹
w dniu ewakuacji obozu 25 stycznia 1945 r. liczba ewidencyjna wiêŸniów dochodzi³a do 110 000. Liczbê ofiar do dnia rozpoczêcia ewakuacji ustalono na 50000,
a ofiary ewakuacji na 15 000, co daje w sumie 65 000 ofiar.
Jednak w wydanym dwadzieœcialat póŸniej monograficznym opracowaniu
dziejów obozu K. Dunin-W¹sowicza liczby te zosta³y odrzucone jako mniej "naukowe". Dokona³ on weryfikacji zarówno ogólnego stanu osobowego obozu, jak
i liczby zgonów wiêŸniów. Wydana po raz pierwszy w 1966 r. ksi¹¿ka prezentuj¹ca ca³oœæ
zagadnieñ historii obozu mia³a stanowiæw zamierzeniu autora próbê
naukowego spojrzenia na jego dzieje. W stosunku do faktów przedstawionych
w ksi¹¿ce z 1946 r., K. Dunin-W¹sowicz stwierdzi³, ¿e "by³a pe³na osobistych
wspomnieñ i ocen, nie zawsze s³usznych i œcis³ych.Zanotowa³em w niej jednak wszystko to. co jeszcze mia³em œwie¿ow pamiêci, a czego ju¿ dziœzapewne nie odtworzy³bym po 20 latach, a wiêc nazwiska cz³onków za³ogi
obozu, wspó³wiêŸniów, stan liczbowy obozu (..) "15.
Przytoczona przez K. Dunin- W ¹sowicza liczba 117 000 osadzonych w obozie
wiêŸniów (a z transportami niezarejestrowanymi, podwójnie przydzielonymi numerami i innymi kategoriami wiêŸniów specjalnych 120000), 010000 wy¿sza od
tej podanej w latach 1946-1947, nie zosta³ajednak poparta dok³adn¹ analiz¹ dokumentów obozowych. W tym czasie zgromadzono je ju¿ w archiwach Biura Infor13

Krwawe dzieje Stutthofu kreœliKrzysztof Dunin-W¹sowicz. Dziewi¹ty dzieñ procesu, ..,DB",

14nr
Z. 287/1947.
£ukaszkiewicz,ObózkoncentracyjnyStutthof,"Biuletyn G³ównejKomisji BadaniaZbrodni
Niemieckich w Polsce",t. 3, 1947,s. 81, 82.
15 K. Dunin-W¹sowicz, ObózkoncentracyjnyStutthof,Gdynia 1966,s. 5-6.
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macji i Poszukiwañ Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Warszawie, G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz w kilku
wojewódzkich archiwach pañstwowych (Gdañsk, Bydgoszcz) lub oddzia³ach terenowych PCKI6. W publikacji tej dokonano, po raz pierwszy w odniesieniu do
obozu Stutthof, analizy liczby wiêŸniów osadzonych w obozie i ich œmiertelnoœci.
Zastosowana przez K. Dunin- W ¹sowicza metoda obliczenia ofiar obozu polega³a
na zsumowaniu wiêŸniów zwolnionych z obozu, przewiezionych do innych obozów w Rzeszy i stanu osobowego obozu w dniu rozpoczêcia ewakuacji (25 stycznia 1945 r.). Wed³ug jego obliczeñ by³a to grupa licz¹ca oko³o 70 000 wiêŸniów,
a zatem nale¿a³o przyj¹æ, ¿e zmar³o w obozie oko³o 47 000 osób, a ³¹cznie ze
stratami z ewakuacji oraz zgonami wiêŸniów w okresie od koñca stycznia do 8 maja
1945 r. w obozie g³ównym, liczba ofiar siêga³aoko³o 80 00017.Liczbê tê traktowa³
on jednak jako dyskusyjn¹ i wymagaj¹c¹ przeprowadzenia dok³adnych badañ
w oparciu o zachowane dokumenty obozowe (zw³aszczateczki akt personalnych),
których nie zd¹¿y³ poddaæszczegó³owej analizie.
Liczba 117000, wzglêdnie 120000, na d³ugie lata zosta³a wprowadzona do
obiegu naukowego i praktycznie jeszcze dzisiaj spotyka siêj¹ czêœciejw wydawnictwach naukowych i popularnych opracowaniach (encyklopediach) ni¿ zweryfi18
kowane na podstawie dokumentów obozowych póŸniejszeszacunki. W niektórych
publikacjach z lat 60. i 70. minionego stulecia spotyka siê liczbê ofiar jeszcze wy¿sz¹ od ustalonej tu¿ po wojnie, mianowicie 85 000, trudno dociec na jakiej podstawie, w oparciu o jakie zeznania, relacje lub inne Ÿród³austalono j¹na tak wysokim

.

.

19

pozIomIe.
W dyskusji nad ocen¹ liczby ofiar zasadniczeznaczenie posiada ustalenie liczby ewakuowanych wiêŸniów i ofiar wszystkich ewakuacji. Wed³ug Aldo Coradello ustalenie liczby wiêŸniów zmar³ych na skutek wycieñczenia, g³odu, zamarzniêcia
czy zastrzelenia przez eskortê podczas jednej tylko, pieszej ewakuacji, by³o niemo¿liwe. Obliczy³ on, ¿e spoœród40 tysiêcy wiêŸniów przebywaj¹cych 24 stycznia 1945r. w obozie Stutthof(sic!, faktycznie oko³o 24 000, i ponad 22 500w filiach)
16

M. Gliñski, J. Grabowska,Zbiory Archiwum MuzeumStutthofw l. 1962-1969,"Komunikaty
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Muzeum
Stutthof", 1969,
nr 2, s.
s. 54-58.
K. Dunin-W¹sowicz,
Obóz...,
162-166. Liczba 117000 pojawia siê we wspó³czesnych

18

i póŸniejszychdo wydaniaksi¹¿ki K. Dunina-W¹sowiczapublikacjach.D. Steyer,Eksterminacja ludno.rcipolskiej na PomorzuGdañskimw latach 1939-1945,Gdynia 1967,s. 118;T. Matusiak,
Zarys
historii obozu
koncentracyjnego
AMS). opracowaniu
Dotyczy
to zarówno
polskich
(np. Z. Zonik,Stutthof
op. cit.,1939-1945
s. 24, czy(mszp.
w ostatnim
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J. Marsza³ka,op. cit. s. 62),jak i zagranicznych,np. J. Billig, Les campsde concentrationdans
l«economiedu Reichhitlerien, Paris 1973,s. 82; G. Schwarz,Die nationalsozialistischenLager,
Frankfurt
Main-New
York 1996;W. Akimow,
Kazematami
smierti,
Moskwa
1996,s.
J. Matynia,a.Filie
obozu koncentracyjnego
Stutthof(dysert.,
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Szko³a
Pedagogiczna
w 7,115.
Gdañsku), Gdañsk 1969 s. 229, 233; T. Matusiak, Zbrodniarzez obozu koncentracyjngoStlltthQf
przed s¹dami, "Komunikaty Muzeum Stutthof"', nr 2/1969; J. Grabowska,Stutthof lnformafOl; Sztutowo [1978].
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prze¿y³o 15 tysiêcy2O. W rachunkutym nie uwzglêdni³on wszystkichtransportów
ewakuacyjnych, tych z obozu centralnego (dwie morskie ewakuacje 25-27 kwietnia 1945 r.) i zorganizowanych czêsto niezale¿nie od siebie z filii KL Stutthof.
W wydanym rok póŸniej opracowaniu £ukaszkiewicza dokonana zosta³a analiza statystyki ewakuowanych z obozu w oparciu o akta procesowe zawieraj¹ce
zeznania osób zatrudnionych w biurach raportowych obozu. Wed³ug tych danych
na trasê ewakuacji wyruszy³o z obozu g³ównego ponad 20 000 osób, a z filii oko³o
15000. Liczbê zgonów œwiadkowie oceniali na 40 do 50%, a zatem liczba ofiar
obejmowa³a co najmniej 15 000 wiêŸniów.
Bardziej dok³adne dane, chocia¿ ca³kowicie b³êdne i niepokrywaj¹ce siê z zachowanymi z tego okresuraportami o stanieosobowym obozu,przytoczy³ K. DuninW ¹sowicz w wydanej w 1966 r. ksi¹¿ce. Jego zdaniem na trasê pieszej ewakuacj i
wysz³o oko³o 25 000 wiêŸniów, dok³adnie 25 414 osób. Liczbê tê opar³ na wielkoœciprzygotowanych przez kuchniê wiêŸniarsk¹ porcji ¿ywnoœciowychdla wiêŸniów ewakuowanych 25 i 26 stycznia 1945 r. (wed³ug oœwiadczeniakucharza
Jana Kroplewskiego)21 . Wielkoœæstrat K. Dunin-W¹sowicz ocenia³ szacunkowo
na oko³o 11 000, czyli 43% osób bior¹cych udzia³ w ewakuacji (a nie, jak podaje
w podsumowaniu ofiar ewakuacji, prawie 50%,)22.Liczby te przez kolejne 10 lat
pozostawa³y w zasadzieniezmienne. Niemniej w wydanym w 1969 r. przewodniku muzealnym, opracowanym przez by³ego wiêŸnia Marka Dunina-W¹sowicza
i TadeuszaMatusiaka, liczbê ewakuowanychpodniesiono do 30 000 osób, a w opracowaniu K. Golczewskiego nawet do 42 00023.
Prze³om w badaniachdotycz¹cych bilansu stanuosobowegoobozu i œmiertelnoœciwiêŸniów wnios³y opracowania zespo³u badawczego utworzonego w 1962 r.,
Muzeum Stutthof w Sztutowie oparte na kompleksowej analizie zasobuarchiwalnego obozu Stutthof oraz dokumentacji zebranej od by³ych wiêŸniów. Punktem wyjœciado tych badañby³o zinwentaryzowaniewiêkszoœcizachowanychakt obozowych
rozproszonych w ró¿nych archiwach na terenie kraju i czêœciowo za granic¹24

.

W latach 1963-1966 archiwiœciMuzeum Stutthofw Sztutowie przeprowadzili
szczegó³owe kwerendy archiwalne we wszystkich wojewódzkich archiwach pañstwowych (WAP, obecnie AP), archiwach Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Gdañsku (PCK), Bydgoszczy, Olsztynie, Poznaniu, Koszalinie, Szczecinie, Wroc³awiu
i Bia³ymstoku. Da³y one jednak rezultaty niewspó³miemie niskie w stosunku do
oczekiwañ. Najlepsze wyniki da³akwerenda w archiwum G³ównej Komisji Bada20

21

AK-IPN, SSK Gd., sygn. 417, s. 62.

AMS, Relacje i wspomnienia- t. II, s. 207, relacja ze spotkaniaby³ych wiêŸniów w dniu
5 lutego 1964 f.

23

K. Dunin-W¹sowicz, Obóz...,s. 165,220.
K. Golczewski, Przymusowaewakuacjaz nadba³tyckichprowinji III Rzeszy1944-1945,Po-

24

znañ
1974,s.
M. Gliñski,
J.196.
Grabowska,
op. cit.
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nia Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie(AGKBZHwP). Archiwum to zgromadzi³o
wczeœniejponad 18 000 jednostek archiwalnych (j .a.) akt personalnych wiêŸniów,
a ponadto przekazano do jego depozytu akta procesów zorganizowanych w latach
1946-1947 i póŸniejszych.
Dobre wyniki da³a kwerenda przeprowadzona w Biurze Informacji i Poszukiwañ Zarz¹du G³ównego Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Warszawie. Odnaleziono licz¹c¹ oko³o 70 000 j.a. kartotekê personalna wiêŸniów, 6000 kart
rejestrowych (Hiiftlingsakte) tzw. kartoteki Holleritha do identyfikacji osobowej
wiêŸniów, ksiêgi zmar³ych USC w Sztutowie, akta komendantury. Materia³y te
zosta³y przekazane Polsce przez aliantów za poœrednictwemPolskiej Misji Wojskowej. Sporz¹dzi³a ona tak¿e wiele kopii dokumentów z archiwów amerykañskich, tzw. Berlin-Document-Center
zdeponowanych w by³ym bunkrze
pods³uchowym w Berlin-Zehlendorf, obecnie stanowi¹ce federalne zasoby archiwalne przeniesione do Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde.
W 1968 r. do archiwum przekazano 70 000 j.a. akt personalnych wiêŸniów
z WAP w Gdañsku, 18 075 j.a. i kolejnych 11 ksi¹g ewidencyjnych z archiwum
AGKBZHwP, a z Pañstwowego Muzeum w Oœwiêcimiu oko³o 55000 j.a. kart
personalnych wiêŸniów (Arbeitseinsatz) z depozytu AGKBZHwP. W 1990 r. przechowywane w AGKBZHwP materia³y dokumentalne zespo³u KL Stutthof przekazano w formie depozytu do Archiwum Muzeum Stutthof (materia³y
Komendantury, kartoteka cz³onków SS).
Najwiêkszy zbiór archiwalny stanowi¹ akta osobowe wiêŸniów, teczki akt personalnych, pojedyñcze kartoteki obejmuj¹ce 66 162 j.a. Sporz¹dzano je w Wydziale Politycznym (Politische Abteilung) i w Wydziale III (Schutzhaftlagerfiihrung).
Dokumentacja ta posiada pierwszorzêdne znaczenie dla ustalenia liczby wiêŸniów
i zgonów w obozie. Dokumenty te zawiera³y informacje o okresie uwiêzienia,
przeniesieniu, zwolnieniu i œmierciwiêŸnia. Spoœróddokumentów zbiorowych,
odnosz¹cych siê do wszystkich osób osadzonych w obozie, najbardziej pomocne
przy ustaleniu liczby uwiêzionych i zmar³ych w obozie s¹ ksiêgi wpisu przyby³ych
(Einlieferungsbuch) zawieraj¹ce teoretycznie podstawowe i pe³ne informacje na
temat ka¿degowiêŸnia, a zw³aszcza datê przybycia, kolejny numer nadany w centralnej kartotece i losy wiêŸnia po jego zarejestrowaniu w obozie: przeniesienie,
zwolnienie, ewentualnie dane o ucieczce lub zgon. W oparciu o te dane, przy
za³o¿eniu,¿ewszystkie ksiêgi zosta³yzachowane,problem liczby osadzonychw grupie wiêŸniów zarejestrowanych w obozie i ofiar nie przedstawia³by ¿adnych trudnoœci.Pozosta³ezbiory dokumentów mog³yby jedynie potwierdziæ stan faktyczny
lub skorygowaæistniej¹ce b³êdy w zapisie danych personalnych.
Zachowane ksiêgi wpisu przyby³ych nie s¹jednak kompletne. Zachowa³y siê
prawie wszystkie z lat 1941-1943(od 3 paŸdziernika 1941r. do 17 kwietnia 1943 r.)
oraz fragmenty z 1939 r. i lat 1944/1945. W oparciu o tê bazê informacji oraz
teczki akt personalnych, kartotekê osobow¹ wiêŸniów Politische Abteilung oraz
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Arbeitseinsatz (Wydzia³y II, III) oraz akta administracji obozu i szpitala (Wydzia³y
IV i V) powsta³a zbiorcza kartoteka nazwisk wiêŸniów. W obecnej formie wystêpuje ona w postaci 209 000 papierowych kart informacyjnych, uszeregowanych
alfabetycznie i 81 295 kart u³o¿onych wed³ug narastaj¹cych numerów ewidencyjnych. Na tej podstawie uda³o siê zidentyfikowaæ dotychczas 81 295 nazwisk wiêŸniów, co stanowioko³o74% spoœród
110000 osadzonychw obozie.
Dotychczasznanynam najwy¿szynumer w ewidencji wiêŸniów -1 05 302 - otrzyma³ wiêzieñ JanZielina przyby³y do KL Stutthof w transporciez KL Auschwitz w dniu
17 stycznia 1945 r.25W trakcie badañ nad ewakuacj¹ morsk¹ na podstawie spisu
kobiet wyzwolonych w Klintholm w Danii, 5 maja 1945r., sporz¹dzonegoprzez Stefaniê £oziñsk¹ z d. Miotk, ustalono wy¿szy o 20 numer wiêŸniarki (105322)26. Zachowane ksiêgi ewidencyjne wiêŸniów koñcz¹ siê na numerze 105 221. Ostatni
potwierdzony Ÿród³owotransportprzyby³ w dniu 12 stycznia 1945r. z Bydgoszczy27.
W oparciu o analizê materia³ów dokumentalnych by³ego obozu, zeznania i relacje by³ych wiêŸniów, Miros³aw Gliñski w wydanej w 1979 r. monografii obozu,
przyj¹³ ostatecznie, ¿e przez obóz przesz³o w okresie od 2 wrzeœnia 1939 r. do
25 stycznia 1945 r. oko³o 110000 osób, uwzglêdniaj¹c w tym rachunku tak¿ewiêŸniów "którzy zmarli przed wpisaniem do ewidencji z wyczerpania i chorób
(wiêŸniowie z transportów ¿ydowskich) lub te¿ zostali powieszeni, zastrzeleni, zagazowani "28. Do grupy tej nale¿a³oby tak¿e doliczyæ niektóre specjalne
kategorie wiêŸniów, jak np. mieszkañców tzw. obozu germañskiego (Germanenlager) z wiêŸniami norweskimi i fiñskimi, bêd¹cego czêœci¹sk³adow¹ tego samego
kompleksu obozowego, ale z oddzielnie nadanymi numerami (271 policjantów norweskich), nastêpnie wiêŸniów okreœlanychkryptonimami: Haudegen i Sippen
(176 mê¿czyzn i kobiet) i innych specjalnych kategorii.
Wyjaœnieniawymaga tak¿ekwestia, ilu wiêŸniów przyjêto do obozu po rozpoczêciu ewakuacji 25 stycznia 1945 r. i czy transporty kierowane do Sztutowa miêdzy koñcem stycznia i kwietnia 1945r. mo¿emyuznaæz formalnego punktu widzenia
za podlegaj¹ce rejestracji w ksiêgach wpisu przyby³ych do obozu. Faktemjest, ¿e
do obozu nap³ywa³y liczne transporty robotników z obozów pracy, jeñców wojennych, ludnoœcicywilnej, dezerterów ukrywaj¹cych siê w przebraniu i oczekuj¹cych
koñca wojny, tzw. Fliichtlinge, uciekinierów z rejonu Prus Wschodnich, dla których
rejon obozu Stutthof zosta³ wyznaczony jako etap przejœciowyprzed kolejn¹ ewakuacj¹ do Niemiec. Na terenie Nowego Obozu stacjonowa³y tak¿ejednostki Wehrmachtu. Po opuszczeniuobozu przez ostatni¹ grupê ewakuowanychwiêŸniów pod
25

AK Gd.-IPN, sygn. Kpp 55/72, protokó³ przes³uchaniaœwiadkaJanaZieliny; M. Gliñski, op.
2' cit., s. 116;M. Orski, Ostatniedni..., s. 9.
27AMS, sygn. III-IV-103 (fotokopie dokumentu);E. Grot, Rej\' œmierci...,s. 97, 163.
AMS, Relac:iei wspomnienia- t. VI, s. 20l, relacja Henryka Stañczaka;Einlieferungsbuch,
I-IlE-I Organizacja
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2' sygn.
M. Gliñski,
obozukoncentracyjnegoStutthof (1 wrzeœnia1939 - 9 maja 1945),
"Stutthof. Zeszyty Muzeum"I 979, nr 3, s. 116.
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koniec kwietnia 1945 r., obszar Nowego Obozu przekazano wojsku i ludnoœcicywilnej. Ocenia siê, ¿ew tym czasieprzebywa³o najego terenie od 20 000 do 40 000
osób, a w momencie wkroczenia oddzia³ów radzieckich 9 maja 1945 r. by³o ich
jeszcze oko³o 20 00029.
Zachowane materia³y dokumentalne obozu, szczególnie raporty o stanie osobowym obozu prowadzone do 23 kwietnia 1945 r. (Starkemeldungen), relacje
wiêŸniów, nie potwierdzaj¹ przybycia do obozu nowych transportów wiêŸniów
skierowanych przez placówki s³u¿boweSS, które powinny byæformalnie wpisane
do centralnej kartoteki i posiadaænadaneim kolejne numery w ksiêdze ewidencyjnej. Wiele z tych osób, jak na to wskazuj¹ ich zeznania i relacje, by³o zatrudnionych na statusierobotników przymusowych w PrusachWschodnich i ewakuowa³o
siê stamt¹d razem z ludnoœci¹ niemieck¹, zgodnie z rozkazami ewakuacji tego
rejonu. Rejon Sztutowa okaza³ siê dla nich najbardziej odpowiednim miejscem
w celu przygotowania siê do dalszej ewakuacji do Niemiec. Niezwykle istotna
by³a przy tym obecnoœæ
na terenie obozu wojska i niedobitków SS, które organizowa³y ewakuacjê wiêŸniów. Ich œladempod¹¿a³y nastêpnie grupy cywilów.
Z ustaleniem liczby transportów nieewidencjonowanych zwi¹zany jest problem
okreœleniawielkoœciofiar obozu. Dotychczasowe szacunki oscylowa³y pomiêdzy
65 000 i 85 000. W przedziale tym znaczny udzia³ przyznawano transportom, które
nie przesz³y przez centraln¹ ewidencjê, a wiêŸniowie zostali zamordowani w ci¹gu kilku dni po dowiezieniu do obozu lub zmarli, zanim zostali zarejestrowaniw ksiêgach ewidencyjnych. Wed³ug K. Dunina-W¹sowicza by³a to grupa od 3000 do
400030,wed³ug innych autorów siêgaj¹ca nawet 10 000-20 000, co nawet w porównaniu z bardzo wysokim stanem osobowym obozu w drugiej po³owie 1944 r.
(w sierpniu 1944 r. oko³o 50 000 wiêŸniów) by³a liczb¹ zbyt du¿¹, niemaj¹c¹ odzwierciedlenia ani w dokumentach obozowych, ani relacjach by³ych wiêŸniów.
Podstawowym Ÿród³em dokumentuj¹cym œmieræ
wiêŸniów w obozie s¹ akty
zgonu wystawiane przez szpital (Todesbescheinigung) w oparciu o codzienne
raporty sk³adaneprzez naczelnego lekarza (Der Lagerarzt desKL Stutthof). Dane
o zgonach wiêŸniów zobowi¹zani byli nadsy³aædo Wydzia³u III (Schutzhaftlage1;
Abt. III) komendanci filii. Kopie meldunków otrzymywa³y wydzia³y Politische
Abteilung i Lagerarzt. Na tej podstawie wystawiano akty zgonów w szpitalu i dokonywano wpisów w ksiêgach zmar³ych i ksiêgach USC, umieszczano informacje
w aktachpersonalnychwiêŸniów i ksiêgachewidencyjnych. Z ksi¹g zmar³ych obozu
zachowa³a siêjedyna ksiêga tego typu (Verstorbene VII), pozosta³e zosta³y zniszczone, wzglêdnie zaginê³y.Zachowana ksiêga zmar³ych obejmuje okres od 5 stycznia do 7 kwietnia 1944 r. (brakuje kart z datami od 19 do 23 lutego 1944 r.)31.
30

M. Orski, Op.cit., s. 14-15.
K. Dunin-W¹sowicz, Obóz...,s. 163.
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AMS, Verstorbene VII, sygn. I-liC-lO. Analiza œmiertelnoœci
w 1944 r. na podstawie niepublikowa.
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nej ksiêgi zgonów opracowanej przez M. E. Jeziersk¹ (Kalendarium zgonów 1944, mszp. AMS).
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Informacje o zgonach uwzglêdniano tak¿e w ksiêgach urzêdu stanu cywilnego
miejscowoœci Stutthof, Dzia³ II, Obóz. Nie zachowa³y siê jednak ksiêgi z 1944 r.
i 1945 r., kiedy to notowano najwiêksz¹ œmiertelnoœæ
w obozie. Zachowane ksiêgi
USC Stutthof obejmuj¹ okres od wrzeœnia1939 r. do grudnia 1943 r.32Po rozpoczêciu ewafuacji pod koniec stycznia 1945 r. zaprzestano sporz¹dzania jakiejkolwiek dokUIl1entacji szpital~ej i zaœwiadczeño zgonach wiêŸniów z wyj¹tkiem
prowadzeni~ statystyki liczbowej obozu, w tym sumarycznego zestawienia zgonów w obozie g³ównym i filiach. Do 1942 r. ksiêgi USC obejmowa³y zmar³ych
w obozie i we wsi Stutthof, po 1942 r. wy³¹czono dodatkowy dzia³ - Obóz, w którym rejestrowano wy³¹cznie zgony wiêŸniów.
Informacje o œmierciwiêŸnia rejestrowano na wszystkich szczeblach struktury
organizacyjnej obozu, wpisywano je w dokumentachpersonalnychwiêŸniów (karty
personalne Politische Abteilung i Arbeitseinsatz, ankiety personalne administracji
obozu, karty kont obozowych, karty odzie¿owe), rejestrowano w ksiêgach ewidencyjnych, dokumentach prowadzonych przez Wydzia³ Administracyjno-Gospodarczy.Czêœæ
z nich zosta³azniszczonaju¿ jesieni¹ 1944r., pozosta³ezosta³yspalone
lub zaginê³y podczas ewakuacji mienia obozowego do Niemiec miêdzy styczniem
i kwietniem 1945 r. Na podstawie zachowanych dokumentów obejmuj¹cych ca³oœæ
istniej¹cego zespo³u Konzentrationslager Stutthof mo¿emy zidentyfikowaæ
oko³o 19 000 zgonów wiêŸniów zmar³ych w latach 1944-194533
. Najwiêksz¹ œmiertelnoœæ
odnotowano w ci¹gu czterech miesiêcy 1945 r., od 1 stycznia do 8 maja
1945 r. - 10 558 zgonów oraz oko³o 8240 w ci¹gu ca³ego 1944 r.
Cennym Ÿród³em dokumentuj¹cym zgony wiêŸniów w pierwszym okresie istnienia obozu s¹ zapiski grabarza z cmentarza na Zaspie w Gdañsku, na którym
chowano zw³oki wiêŸniów do sierpnia 1942 r.34Dokument nie zosta³ sporz¹dzony
w kancelarii obozu, ale ze wzglêdu na zawarte w nim dane o zgonach wiêŸniów
stanowi wa¿neŸród³opomocnicze do ustalenia ksiêgi zgonów w latach 1939-1942.
Do ka¿dych zw³ok przyczepiony by³ kawa³ek kartki z danymi personalnymi zmar³ego. Dane te grabarz cmentarny wpisywa³ do ksiêgi cmentarnej. Wszystkie op³aty zwi¹zane z pochówkiem pokrywa³a centralna komendantura obozu, mieszcz¹ca
siê pocz¹tkowo w Gdañsku Nowym Porcie, a nastêpnie w Sztutowie. Po odmowie przyjmowania zw³ok przez administracjê cmentarza w czerwcu 1942 r. przyst¹piono do wybudowania polowego krematorium, które rozpoczê³o pracê na
pocz¹tku wrzeœnia1942 r.35
:: Ibidem, sygn. Z-V-2 do Z-V-16.
Wed³ug
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AMS) opracowanej
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Po zakoñczeniu wojny na cmentarzu dokonano ekshumacji zw³ok. Na podstawie zachowanychksi¹g cmentarnych,dokumentów obozowych i w oparciu o wyniki
ekshumacji ustalono 2157 nazwisk osób pochodz¹cych nie tylko z obozu Stutthof,
ale i z wiêzieñ gdañskich, ¿o³nierzy poleg³ych w 1939 r., w tym 30 osób o nieustalonej to¿samoœci36
.
Szacunkowe ustalenie liczby zgonów w okresie od 2 wrzeœnia1939 r. do czasu
rozpoczêcia ewakuacji styczniowej obozu g³ównego przedstawi³ po raz pierwszy
w sposób analityczny K. Dunin- W¹sowicz. Ze wzglêdu na ma³o reprezentatywny
dla ca³ego okresu 1939-1945 materia³ archiwalny, za punkt wyjœciaprzyj¹³ on stan
osobowy obozu w dniu 25 stycznia 1945 r., transporty wiêŸniów przewiezionych
do innych obozów koncentracyjnych oraz zwolnionych z obozu. Sumatych wszystkich sk³adników da³amu ogóln¹ liczbê 70000, któr¹ odj¹³ od ustalonej przez siebie
liczby 117 000 wiêŸniów osadzonych w obozie. Ró¿nica wynosz¹ca 47 000 to
przypuszczalna liczba ofiar w obozie3?.
Badania zainicjowane przez Muzeum Stutthof w Sztutowie, zw³aszczadotycz¹ce
miêdzyobozowego przenoszeniawiêŸniów i sytuacji w obozie w okresie pomiêdzy
ewakuacj¹ i koñcem kwietnia 1945r., kiedy to obóz opuœci³yostatnie grupy ewakuowanych, da³y prawie identyczny wynik, pomimo, ¿edane szczegó³oweró¿ni³y siê
miêdzy sob¹. Wed³ug K. Dunina- W ¹sowicza przeniesiono do innych obozów oko³o
15 000 - 16 000 tysiêcy, wed³ug dokumentów - oko³o 24 60038.Stan osobowy obozu
w dniu rozpoczêcia ewakuacji badaczten oblicza³ na 50 000, wed³ug zachowanego
meldunku biura raportowegow dniu 24 stycznia 1945r. przebywa³o w obozie 46 505
wiêŸniów, w tym 18 115mê¿czyzni 28 390 kobiet39.Liczbê zwolnionych wiêŸniów
K. Dunin- W ¹sowicz ustali³ szacunkowona oko³o 3000-4000, o tysi¹c mniej ocenia³
j¹ Lukaszkiewicz. Zsumowanie tych wielkoœci da³o nastêpuj¹cy wynik:

wed³ugK. Dunina-W¹sowicza (przedzia³ymaksymalne):70000;
wed³ugŸróde³archiwalnych:75 105.

w stosunku do szacunkowej liczby wiêŸniów osadzonychw obozie do 25 stycznia 1945 r. wystêpuje ró¿nica wielkoœci 7000 wiêŸniów (117 000 wed³ug K. Dunina-W ¹sowicza i 110000 stwierdzonych dokumentalnie). Przyjêcie takich wielkoœci
rzutowa³o bezpoœrednio
na liczbê zmar³ychw obozie centralnym i filiach do 24 stycznia 1945 r., bowiem wed³ug K. Dunina-W¹sowicza liczba ta wynios³a 47000,
wed³ug dokumentów-by³a ona o 25% mniejsza, oko³o 35 000 osób.
36
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W okresie od 25 stycznia do 8 maja 1945r. ponad 46 000 wiêŸniów znajdowa³o
siê na trasachewakuacyjnych do Niemiec orazjeszcze w niektórych filiach w Gdañsku, Gdyni, Policach i obozie macierzystym w Sztutowie. Dla pe³negobilansu ofiar
obozu wa¿nejest ustalenie, ilu wiêŸniów zginê³o w tym czasie w obozie i podczas
ewakuacji. Pierwsze szacunkowe dane o ofiarach podczas ewakuacji oscylowa³y
miêdzy 15 000 i 30 000. Zosta³y one oparte na ró¿nych szacunkach podanych
przez by³ych wiêŸniów (akta procesowe, relacje) w pierwszych latach po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej.
Szczegó³owe badania liczby ofiar ewakuacji podj¹³ jako pierwszy K. DuninW¹sowicz w monografii obozu opublikowanej w 1966 r. (II wydanie ukaza³o siê
w 1970 r.). W odniesieniu do ofiar zimowej ewakuacji obozu w Sztutowie stwierdzi³ on "brak jakichkolwiek dok³adnych danych" i ustali³ je jedynie przy pomocy szacunkowej. Jego zdaniem, spoœród przyjêtych przez niego 25 414
ewakuowanych zginê³o w ci¹gu 6-7 tygodni oko³o 11000 wiêŸniów. Na podstawie
analizy raportów o stanie osobowym obozu miêdzy styczniem i kwietniem 1945 r.,
zeznañ i relacji wiêŸniów, protoko³ów ekshumacji zw³ok pochowanych w zbiorowych grobach ustali³, ¿e ³¹cznie z ewakuowanymi wiêŸniami z filii KL Stutthof
(zw³aszcza¿ydowskich), stratami w centralnym obozie od koñca stycznia do 8 maja
1945 r. liczba ofiar osi¹gnê³a na pewno liczbê 30000, a prawdopodobnie tak¿ej¹
przekroczy³a4O.
Bardziej szczegó³owebadania dotycz¹ce ustalenia liczby ofiar ewakuacji podjêli badacze zwi¹zani z Muzeum Stutthof w Sztutowie, Miros³aw Gliñski, Janina
Grabowska i El¿bieta Grot. Liczbê ewakuowanych wiêŸniów oceniono na oko³o
11 000. Podstawê Ÿród³ow¹ tego obliczenia stanowi³a analiza raportów o stanie
osobowym biura raportowego obozu. W odniesieniu do ewakuacji l¹dowej obozu
w Sztutowie ustalone przez M. Gliñskiego i J. Grabowsk¹ szacunki ofiar (w obydwóch wypadkach oparte na niepe³nej bazie Ÿród³owej) ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹.
O ile ustalona przez nich liczba ewakuowanych osób ró¿ni siê tylko o oko³o 700, to
w wysokoœci ofiar "marszu œmierci" ró¿nica ta jest znacznie wiêksza. Wed³ug
M. Gliñskiego wynios³a ona oko³o 2000-3000, zdaniem J. Grabowskiej - ponad
5500, tj. oko³o 50% wszystkich uczestników. Szacunki dotycz¹ce ofiar ewakuacji
filii KL Stutthof oceniono zgodnie na oko³o 12 000, przy czym M. Gliñski traktuje
je jako minimalne, Grabowska sk³ania siê raczej do górnej granicy tej wielkoœci
(ró¿nice dotycz¹ tak¿e liczby wiêŸniów ewakuowanych z filii, która oscyluje miêdzy oko³o 22 500 i ponad 20 000 wiêŸniów)41.
Liczba ofiar ewakuacji morskiej obozu centralnego i jedynej filii KL Stutthof
ewakuowanej drog¹ morsk¹ - obozu w Gdyni - wynios³a, wed³ug szczegó³owo

40
41

K. Dunin-W¹sowicz, Obóz...,s. 219-237.
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udokumentowanej pracy E. Grot, oko³o 2500 osób spoœródponad 5000 ewakuowanych wiêŸniów42.
Zamykaj¹c problem ofiar wszystkich ewakuacji obozu koncentracyjnego Stutthof, stwierdziænale¿y,¿ewziê³o w nich udzia³ oko³o 37 000 osób, z których blisko
20000 zginê³o na skutek bezpoœrednichdzia³añ wojennych, warunków ewakuacji,
z powodu wycieñczenia, chorób i egzekucji43.W tym samym czasie od 30 stycznia do 23 kwietnia 1945 r. zmar³o w obozie macierzystym w Sztutowie jeszcze
blisko 6500 osób, co potwierdzaj¹ raporty o stanie obozu za ten okres44.Oko³o 800
wiêŸniów zmar³o w okresie od 26 do 29 stycznia 1945 r. (nie zachowa³y siê za ten
okres raporty o stanie osobowym obozu, dzienna liczba zgonów wynosi³a w ci¹gu
doby oko³o 200 osób).
Nie wiadomo, ilu wiêŸniów zmar³o w okresie miêdzy 24 kwietnia i 8 maja
1945 r., za który jest brak danych. Bior¹c jednak pod uwagê niski stan obozu pod
koniec kwietnia i na pocz¹tku maja 1945 r., by³a to liczba prawdopodobnie nieprzekraczaj¹ca kilkunastu osób. W dniu 27 kwietnia 1945 r. w godzinach rannych
esesmanipodpalili baraki ¿ydowskie z ukrywaj¹cymi siê w nich ¯ydówkami, które
chcia³y unikn¹æ transportu z obozu. W p³omieniach zginê³o kilka kobiet, pozosta³e
zosta³y wyprowadzone i rozstrzelane przez esesmanów w pobli¿u krematorium.
W dniu 9 maja 1945 r. na terenie obozu przebywa³o jeszcze oko³o 150 wiêŸniów,
g³ównie ob³o¿nie chorzy na terenie szpitala oraz grupa wiêŸniów, która nie wziê³a
udzia³u w ¿adnej z ewakuacji obozu i zosta³a wyznaczona do ewakuacji sprzêtu,
obs³ugi obozu i zatarcia œladówdokumentuj¹cych zbrodnie pope³nione najego terenie. £¹cznie zatem liczbê ofiar obozu koncentracyjnego Stutthof mo¿na szacowaæna oko³o 63 000 - 65 000 osób, w zale¿noœciod ustalonych strat ewakuacji
pieszej wiêŸniów obozu centralnego i jego filii oraz wiêŸniów niewprowadzonych
do ewidencji i zabitych bezpoœredniopo dostarczeniu do obozu.
Ustalone dotychczas szacunki wiêŸniów osadzonych w obozie i liczba ofiar
wymagaj¹ w dalszym ci¹gu przeprowadzenia szczegó³owych badañ statystycznych w celu udokumentowania zgonów w obozie oraz podczas wszystkich ewakuacji. Ich celem powinno byæwyszczególnienie liczby ofiar wed³ug rodzajów
pope³nionych zbrodni, a zw³aszczaweryfikacja liczby wiêŸniów zmar³ych podczas
zimowej ewakuacji g³ównego obozu. Jakju¿ zaznaczono wczeœniej,szacunki dotycz¹ce tej ewakuacji nie oddaj¹ rzeczywistego obrazu liczby ofiar.
Baz¹ dla tych badañ powinny byæ w pe³ni udokumentowane sprawozdania
z ekshumacji zw³ok pochowanych w zbiorowych mogi³ach na trasie ewakuacji
42
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E. Grot, Rejs œmierci. Ewakuacja morska wiêŸniów KL Stutthof 19451:, Gdañsk 1993, s. 113.

J. Grabowska,op. cit., s. 48; E. Grot, op. cit., s. 113; M. Orski, Ostatniedni s. 29.
M. E. Jezierska,Kalendarium. cz. II, TotenbuchRok 1945, mszp. AMS; M. Gliñski, op. cit,
s. 201, obliczy³ wed³ug tych samychraportów, ¿e w okresie od 30 stycznia do 23 kwietnia
1945r. zmar³o 6466, a komisja radziecka badaj¹ca przyczyny œmiertelnoœci
w obozie oraz
K. Dunin-W¹sowicz, Obóz s. 223 - 6550 wiêŸniów.Ró¿nicewynika³y z b³êdnegozakwalifikowania przez komisjê radzieck¹ wiêŸniów zwolnionych do grupy zmar³ych.
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oraz w miejscach stacjonowania kolumn ewakuacyjnych. Nale¿y tak¿e skorzystaæz zachowanych Ÿróde³ pomocniczych, przede wszystkim oœwiadczeñmiejscowych przedstawicieli w³adz polskich, na temat pope³nionych na ich terenie
zbrodni hitlerowskich zebranych w formie ankiet s¹dów grodzkich tu¿ po wyzwoleniu oraz sprawozdañw³adz radzieckich i polskich, wojskowych i cywilnych, z wizji
lokalnych przeprowadzonych na terenie ostatnich miejsc stacjonowania wiêŸniów.
Dok³adne dane statystyczne ofiar obozu dostêpne bêd¹ z ca³¹ pewnoœci¹ dopiero po skatalogowaniu ca³ej dokumentacji obozowej ijej zamianie na formê elektroniczn¹, co pozwoli wyeliminowaæwystêpuj¹ce w niej b³êdy zwi¹zane na przyk³ad
z podwójnie nadawanymi numerami tym samym wiêŸniom. Dla pe³nego zbilansowania strat osobowych obozu nieodzownym wydaje siê tak¿e zebranie ca³ej dokumentacji obozu, zarówno tej wytworzonej przez kancelariê obozu, jak i bêd¹cej
efektem przeprowadzonych kwerend archiwalnych w innych archiwach i badañ
podjêtych po zakoñczeniu wojny (akta œledcze,procesowe, zeznania i relacje by³ych wiêŸniów).
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Niektórzy przyrównuj¹Piaœnicê - jako miejsce mêczeñstwaprzesi¹kniête krwi¹
tysiêcy niewinnych ofiar - do Katynia. Jest jednak kilka ró¿nic pomiêdzy tymi
dwoma miejscami. W Katyniu zamordowano oficerów Wojska Polskiego, w Piaœnicyginê³a ludnoœæ
cywilna: kobiety, mê¿czyŸni, dzieci i niemowlêta. Tragediê
tysiêcy osóbjej sprawcom równie¿ uda³o siê okryætajemnic¹. O Katyniu w powojennej Polsce nie wolno by³o mówiæze wzglêdu na uzale¿nienie od by³ego ZSRR.
Lecz równie¿ i o Piaœnicynie informowano powszechnie spo³eczeñstwapolskiego, pomimo ¿e zbrodniarzami byli hitlerowcy. Starano siê w ten sposób ukryæ
prawdê o ofiarach - g³ównie kadrze przywódczej ludnoœcipomorskiej. Jedynie
mieszkañcy Pomorza osiedleni tu od pokoleñ nie zapomnieli tego, co naprawdê
wydarzy³o siê w Piaœnicy.Pamiêtaj¹ zw³aszcza rodziny pomordowanych, które
nadal oczekuj¹ na zadoœæuczynienie
ze strony niemieckiej. Piaœnicaw œwiadomoœciPolaków nie ¿yje tak, jak obecnie Katyñ. I samo miejsce, i fakt dokonanej tam
62 lata temu zbrodni, nadal s¹ ma³o znane ogó³owi Polaków.
Zbrodnia przeciwko ludzkoœci,jakiej dopuœcilisiê hitlerowcy w Piaœnicy,zwi¹zanajest œciœle
z agresj¹ Rzeszy Niemieckiej na Polskê. Niemieckie plany, opracowywane na d³ugo przed 1 wrzeœnia1939 r., zak³ada³y eliminacjê potencjalnych
przeciwników re¿imu hitlerowskiego, za których uznano g³ównie polskich patriotów. Ziemie wcielone do Rzeszy Niemieckiej mia³y zostaæszybko i ca³kowicie
zgermanIzowane.
Pierwsz¹ masow¹ akcjê aresztowañcz³onków Polonii gdañskiej (ok. 1500 osób)
przeprowadzonoju¿ we wczesnych godzinachrannych 1 wrzeœnia1939r. w zwi¹zku
z bezprawnym przy³¹czeniem tego dnia Wolnego Miasta Gdañska do Rzeszy
Niemieckiej. Poloniê zwo¿ono do gdañskich wiêzieñ, budynku szkolnego Victoria
Schu1e,który przekszta³cono 1 wrzeœnia1939 r. w katowniê oraz do dzia³aj¹cego
od 2 wrzeœniaobozu dla jeñców cywilnych w Stutthofie (obecnie Sztutowo), w tym
czasie nosz¹cego w nomenklaturze niemieckiej nazwê Zivilgefangenenlager
Stutthof.
Po zajêciu powiatów tczewskiego, kartuskiego, koœcierskiego, starogardzkiego i morskiego, s¹siaduj¹cych z Wolnym Miastem Gdañskiem, objêto tam
akcj¹ aresztowañ i egzekucji, podobnie jak w Gdañsku, najbardziej wp³ywo-
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wych i aktywnych przedstawicieli ludnoœcipolskiej. Wed³ug instrukcji A. Forstera do landratów z wrzeœnia 1939 r. najwa¿niejsz¹ spraw¹ by³o aresztowanie
i internowanie polskich przywódców i intelektualistów, do których zaliczy³: nauczycieli, duchownych, wszystkich z akademickim wykszta³ceniem i ewentualnie kupców' .
Kolejn¹ na tak du¿¹ skalê akcjê masowych aresztowañ, pierwsz¹ na terenie
przedwojennegopañstwapolskiego, przeprowadzi³agdañskapolicja i oddzia³ Wachsturmbann Eimann po zajêciu Gdyni 14 wrzeœnia1939 r. Aresztowano wówczas
mê¿czyzn i ch³opców w wieku od 14 - 70 lat i wiêcej, których przetrzymywano
w koœcio³ach,kinach, magazynach i wielu innych miejscach. Tzw. "akcj¹ oczyszczania" kierowali funkcjonariusze utworzonego 12 wrzeœnia1939 r. Einsatzkommanda 16, pod dowództwem dr. Rudolfa Trogera, szefa gdañskiego gestapo.
Gdynian w liczbie 130, którzy figurowali na specjalnych listach, 120 zak³adników
oraz zatrzymanych prewencyjnie 2250 mê¿czyzn pieszo doprowadzono do gdañskich wiêzieñ na ul. Neugarten 27 i Schiesstangeoraz do budynku szkolnego Viktoria Schu1e,sk¹d byli nastêpnieprzenoszeni do obozu w Gdañsku Nowym Porcie,
zorganizowanego na by³ym terenie koszar wojskowych, do niemieckich gospodarzy na okres jesiennych prac, a pocz¹wszy od stycznia do koñca marca 1940 r.
- z Gdañska do obozu Stutthof. W grupie tej znajdowali siê ch³opcy w wieku
14-17 lat, którzy stali siê pierwszymi ma³oletnimi wiêŸniami obozu Stutthof, a niektórzy z nichjego ofiarami2.
W akcji masowych aresztowañna Pomorzu, trwaj¹cej przez ca³y miesi¹c wrzesieñ, uczestniczy³ Wehrmacht oraz grupy policyjne i s³u¿bybezpieczeñstwa (E insatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD).
Sytuacja uleg³a zmianie pod wzglêdem formalno-prawnym w zwi¹zku z dekretem Adolfa Hitlera z 8 paŸdziernika 1939 r., (wszed³ w ¿ycie 26 paŸdziernika),
który tworzy³ z zaanektowanych ziem zachodnich i pó³nocno-wschodnich pañstwa polskiego now¹ jednostkê administracyjn¹, tzw. Reichsgau Danzig- Westpreussen (Gdañsk-Prusy Zachodnie). W³adzê zwierzchni¹ w nowo powo³anym
okrêgu powierzono Albertowi Forsterowi - cz³onkowi NSDAP, dotychczasowe-

StenogramprocesuAlberta Forstera.Archiwum Pañstwowew Gdañsku,sygn. 49/IV/4, s. 101
SprawozdanieWy¿szegoDowódcy SS i Policji na Okrêg Gdañsk-PrusyZachodnie w Gdañsku z utworzenia,wprowadzeniado akcji i dzia³alnoœci
SS- WachsturmbannEimannz 9 stycznia 1940 r., Archiwum PañstwowegoMuzeum Stutthof w Sztutowie (dalej APMS), sygn.
Z-II-31; B. Bojarska, Eksterminacja inteligencji polskiej na Pomorzu Gdañskim(wrze.\'ieñgrudzieñ 1939), Poznañ 1972, s. 62, 87; J. Grabowska,Dzieci i ma³oletni w ObozieKoncentracyjnym Stutthof, "Stutthof, Zeszyty Muzeum", nr 2/1977, s. 35. W zachowanejdokumentacji KL Stutthof znajduj¹ siê informacje o 44 ma³oletnich mieszkañcachGdañskai Gdyni,
spoœródktórych zmar³o w obozie 9 ch³opców,w tym 8 z Gdyni. K, Leszczyñski, Dzia³alnoœæ
Einsatzgruppenpolicji bezpieczeñstwana ziemiachpolskich w 1939 I: w œwietledokumentów, "Biuletyn G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce", t. 22/1971,
s, 2-290.
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mu gauleiterowi Wolnego Miasta Gdañska. Za ca³okszta³t polityki na tym terenie
odpowiada³ bezpoœrednioprzed A. Hitlerem3 .
A. Forster pe³ni³ funkcje gauleitera okrêgu, namiestnika Rzeszy i komisarza
obrony przez ca³y okres okupacji. Jego osobist¹ ambicj¹ sta³o siê jak naj szybsze
oczyszczenie podleg³ego mu terenu z tzw. niepo¿¹danych elementów i spowodowanie, aby zamieszkiwa³a go w 100 % ludnoœæniemiecka, co niejednokrotnie
podkreœla³w swoich publicznych wyst¹pieniach.
Polacy aresztowani w pierwszych dniach i miesi¹cach okupacji hitlerowskiej,
byli mordowani w okresie od jesieni 1939 do wiosny 1940 r. w masowych egzekucjach w Piaœnicy,Szpêgawsku, Barbarce, w lasach ko³o Torunia, Chojnicach,
Rudzkim Moœcie,Starogardzie, Skórczu, Koronowie, Karolewie, Kokoszkowych,
LeœnejJani, Grupie i w wielu innych miejscach. Niestety do dnia dzisiejszego nie
zosta³y rozpoznane wszystkie miejsca zbiorowych egzekucji na Pomorzu. Nie zidentyfikowano te¿ i nie sporz¹dzono pe³nych list ofiar. Dotychczas naukowcy obliczali szacunkowo, ¿ew tym krótkim czasie, w wyniku akcji eksterminacyjnej na
Pomorzu Gdañskim, zginê³o ok. 36 - 42 tysiêcy Polaków4.
W najnowszej ksi¹¿ce Dietera Schenkana temat dzia³alnoœciA. Forstera w czasie okupacji hitlerowskiej na Pomorzu, opartej na dokumentacji przechowywanej
w niemieckich archiwach, zawartajest informacja o eksterminacji w 1939/1940 r.
od 52 794 do 60 750 osób w 432 miejscach Pomorza Gdañskiego. Z opublikowanego przez autora zestawienia sporz¹dzonego przez centralê w Ludwigsburgu
w Niemczech (Zentrale Stelle der Landesjusstizzverwaltungen Ludwigsburg) wynika, ¿enajwiêcej egzekucji dokona³y oddzia³y policji porz¹dkowej, policji i s³u¿by
bezpieczeñstwa, gestapo i Selbstschutz na Kociewiu, gdzie zamordowano 25 ty-

siêcyosóbi na Kaszubach-18 tysiêcy osób,w tym 14033 osóbw Wejherowie5.
Najwiêkszym miejscem zbrodni ludobójstwa dokonanej przez hitlerowców
na Pomorzu, poza obozem Stutthof, by³a Piaœnica.By³ to swego rodzaju poligon
æwiczebny,którego "doœwiadczenia" powielano w wielu innych miejscach okupowanej Polski i Europy. Miejsce to wybrano ze wzglêdu na dogodny dojazd
autobusami i drog¹ kolejow¹ oraz odludne po³o¿enie w lasach Puszczy Dar¿lubskiej. Piaœnicaznajduje siê ok. 10 km od Wejherowa, po lewej stronie szosy
biegn¹cej do Krokowej. Na obszarze leœnymobejmuj¹cym ok. 250 km. wokre-~

3

4
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Okrêg RzeszyGdañsk-PrusyZachodniepodzielonona trzy rejencje: gdañsk¹, bydgosk¹ i kwidzyñsk¹.
W. Jastrzêbski,J. Sziling, Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdañskimw latach 1939-1945,
Gdañsk 1979, s. 95-105; W. Jastrzêbski,Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludnoœcipol.l'kiej
i ¿ydowskiejw rejencji bydgoskiejw latach 1939-1945,Warszawa1974,s. 123-146;D. Steyer,
Eksterminacja ludno.vcipol.l'kiej na Pomorzu Gdañskimw latach 1939-1940,Gdynia 1967,
s. 87-90, 153-161.
D. Schenk,Hjtlers Mann in Danzig. Gauleiter Forster und dje NS-Verbrechenin Danzig-We.l'tpreussen,Bonn 2000, s. 293-295.
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sie zaledwie kilku miesiêcy od paŸdziernika 1939 r. do koñca marca 1940 r.
wymordowano ok. 14 tysiêcy osób. Najwiêcej ofiar z Pomorza: ksiê¿y, zakonników, nauczycieli, osób pe³ni¹cych wa¿ne stanowiska w ¿yciu publicznym, urzêdników i dzia³aczy organizacji i stowarzyszeñ (politycznych, wojskowych,
spo³ecznych, sportowych, kulturalnych, religijnych) rozstrzelano 11 listopada
1939 r. w ŒwiêtoNiepodleg³oœci i 8 grudnia 1939 r. w œwiêtoreligijne Niepokalanego Poczêcia Naj œwiêtszejMarii Panny.
Po zakoñczeniu "akcji" wiosn¹ 1940 r. organizatorzy i sprawcy zadbali, aby
œladyzbrodni zosta³y dok³adnie zatarte. Na mogi³ach posadzono m³ode krzewy
i drzewka oraz pokryto darni¹. W drugiej po³owie 1944r., kiedy najwy¿sze w³adze
Rzeszy Niemieckiej stanê³y wobec koniecznoœciewakuacji z okupowanych terenów, sprawcy zbrodni pope³nionych na Pomorzu przyst¹pili do dok³adniejszego
niszczenia wszelkich œladóww obawie przed mo¿liwoœci¹ ich ujawnienia i poniesienia za nie odpowiedzialnoœci.
Do zacierania œladóww Piaœnicywybrano grupê wiêŸniów KL Stutthof. Przez
okres dwóch miesiêcy, w sierpniu i we wrzeœniu 1944 r, zakuci w kajdany byli
zmuszani do rozkopywania mogi³, wydobywania z nich cia³ i palenia w leœnym
palenisku. Po zakoñczeniu tych prac, esesmaniwiêŸniów tych zamordowali i tak¿espalili.
Po wojnie sprawa zbrodni ludobójstwa w Piaœnicyby³a rozpatrywana przez
polskie s¹dy podczas procesów przeciwko przestêpcom hitlerowskim. Dokumentacja zebrana przez s¹dy do dzisiaj stanowi podstawow¹ bazê Ÿród³ow¹ do badañ
i znajduje siê w aktach spraw prowadzonych przeciwko:
1) Albertowi Forsterowi - namiestnikowi okrêgu Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie;
2) Richardowi Hi1debrandtowi - Wy¿szemu Dowódcy SS i Policji w okrêgu
Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie;
3) Friedrichowi Freimannowi - burmistrzowi miastaPucka w latach 1939-1945;
4) Herbertowi Teuffe1owi - funkcjonariuszowi tajnej policji pañstwowej (ge-

stapo)w Gdañsku6 .
Cenne Ÿród³o do badañ stanowi¹ sprawozdania Heinza Lorenza - okupacyjnego starosty powiatu morskiego i jednostki operacyjnej policji bezpieczeñstwa (Sicherheispo1izei),dzia³aj¹cej w pocz¹tkowym okresie II wojny œwiatowejna terenie
PomorzaGdañskiego7.

Archiwum Pañstwowew Gdañsku,sygn.49/IV/4, aktaprocesuA. Forstera;Archiwum G³ównej
Komisji BadaniaZbrodni Hitlerowskich w Polsce,Warszawa(dalej AGKBZH), akta procesu
R. Hildebrandta,sygn.208/pr.,t. I; Archiwum S¹du Powiatowegow Gdyni, aktaprocesuTeuffla, sygn. K. 746/47 i akta procesuF. Freimanna,sygn. K. 284/47.
7 AP Gdañsk,Der Landrat des KreisesNeustadt,sygn. 1/34c; Archiwum Instytutu Zachodnieonn¿) fntnknnie !;nrawozdañnolicii beznieczeñstwa.
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W zasobach Pañstwowego Archiwum Stutthof w Sztutowie nie odnaleziono
dokumentacji mog¹cej œwiadczyæo zwi¹zkach KL Stutthof ze spraw¹ Piaœnicy.
Prawdopodobniewszystkie tego typu dokumenty zosta³yusuniête lub spaloneprzed
ewakuacj¹ w 1945 r. na polecenie komendanta obozu. Jedynie w relacjach nielicznych wiêŸniów znajduj¹ siê wzmianki na ten temat8.
Czêœæ
dokumentacji wytworzonej po zakoñczeniu II wojny œwiatowejjest przechowywana w archiwum Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Warszawie. S¹ to: lista
225 ofiar Piaœnicyustalona w wyniku badañprowadzonych przez G³ówn¹ Komisjê
Badania Zbrodni Hilerowskich w Polsce,lista 20 cz³onków Polskiego Zwi¹zku Zachodniego straconych w Piaœnicy,sprawozdanie na temat zbrodni w Piaœnicysporz¹dzone przez Komitet Budowy Pomnika Ofiar Piaœnicyw Wejherowie w latach
50. ubieg³ego wieku oraz plan sytuacyjny rozmieszczenia 26 mogi³ w Lasach Piaœnickich,opracowany przez in¿. Antoniego Walczuka z Wejherowa. S¹dzê, ¿eprzynajmniej czêœæ
ofiar mo¿naby³oby ustaliæna podstawie zg³oszeñcz³onków rodzin
o poszukiwanie osób zamordowanych w Piaœnicyi kartotekê imienn¹ 9 .
Wiele cennych informacji o Piaœnicyzebra³ dr JózefMatynia od bezpoœrednich
œwiadkówzbrodni i cz³onków rodzin pomordowanych w latach 60., które zosta³y
nadane w audycjach Polskiego Radia Gdañsk. Dr J. Matynia przyczyni³ siê m.in.
do nagrania relacji bezpoœredniegoœwiadkazbrodni w PiaœnicyEl¿biety Ellwart,
Wiktora Brylowskiego - pracownika kolei w Wejherowie - œwiadkaprzywo¿onych transportów z Rzeszy Niemieckiej i Feliksa MiotkJO.
Na pewno wiele w¹tpliwoœci mog³yby wyjaœniædokumenty przechowywane
w niemieckich archiwach, które jak dot¹d z przyczyn niezale¿nych od historyków,
zosta³y przebadane tylko w niewielkim stopniu. Dr Barbara Bojarska z Poznania
mia³a dostêp do archiwów na terenie b. NRD, gdzie w Poczdamie zapozna³a siê
z aktami rejencji poczdamskiej i frankfurckiej, a w Magdeburgu z aktami rejencji
saksoñskiej. Akta te dotyczy³y robotników obcych narodowoœci,w tym Polaków

internowanychna terenieRzeszyNiemieckiej w czasieII wojny œwiatowejJI .
Nastêpn¹ grupê materia³ów stanowi¹ protokó³y oraz przedmioty z ekshumacji
przeprowadzonych w Piaœnicyw 1946 i w 1962 r.
Pierwsz¹ ekshumacjê z inicjatywy Polskiego Zwi¹zku Zachodniego prowadzi³a specjalna komisja razem z Okrêgow¹ Komisj¹ Badania Zbrodni Hitlerowskich
pod kierunkiem Antoniego Zachariasiewicza - sêdziego œledczegoS¹du Okrêgowego w Gdañsku. Podczasekshumacji prowadzonej od 7-22 paŸdziernika 1946 r.

II

Archiwum PañstwowegoMuzeUn1Stutthof, Relacja TeodoraKluki, Relacje i wspomnienia,

9

Archiwum PolskiegoCzerwonegoKrzy¿aw Warszawie,Dokumentacjana tematzbrodni w Pia-

t. IV, s. 96.

10
11

œnicy.

Archiwum PolskiegóRadia Gdañsk,nagraniadr JózefaMatyni z 1962i 1965roku.
ZentralesStaatsarchivPotsdam,zespo³yakt ministerialnych RzeszyNiemieckiej; Staatsarchiv
Magdeburg, zespo³y akt prowincji saksoñskiej.
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spoœród35 grobów, o których mówili bezpoœredniœwiadkowiezbrodni, odnaleziono 30, z których 26 dok³adnie przebadano. Tylko w dwóch mogi³ach pod warstw¹
wapna odnaleziono zw³oki niespalonych 305 osób, w tym 5 kobiet. W pierwszym
grobie by³o 191 zw³ok, w drugim 114. Cz³onkowie rodzin zamordowanych w cza-

sie ekshumacjizdo³alirozpoznaæ
zaledwie55 osób12.
W pozosta³ych grobach odnaleziono resztki koœci,szcz¹tki ubrañ i ró¿ne przedmioty codziennego u¿ytku. W protokole z ekshumacji zapisanomiêdzy innymi:
"Groby od nr III do VII oraz od X-XXVI w³¹cznie, zawiera³y z ca³¹ pewnoœci¹ zw³oki ludzkie, które po d³u¿szymczasie stamt¹d usuniêto. Przemawia za
tym okolicznoœæ,¿e gleba tych grobów przesi¹kniêta jest treœci¹ roz³o¿onych
tkanek organizmu ludzkiego; gleba tych grobów ma charakter raczej konserwuj¹cy, zatem rozk³ad zw³ok nastêpowa³ wolno. Groby nr VIII i IX nie zawiera³y zw³ok ludzkich i musia³y byæpo wykopaniu zasypane na powrót "13.
W zwi¹zku ze spaleniem cia³ ofiar przez zbrodniarzy w 1944 r., liczbê ofiar
wówczas ustalono szacunkowo na podstawie zeznañ œwiadków,liczby odkrytych
zw³ok w dwóch mogi³ach oraz wielkoœcii g³êbokoœcipozosta³ychzbadanychmogi³.
Podczas drugiej ekshumacji w 1962 r., komisja z³o¿ona z przedstawicieli Prokuratury Powiatowej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Stacji SanitarnoEpidemiologicznej i Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæi Demokracjê, oddzia³
w Wejherowie oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu, odnalaz³a dot¹d nieznane
dwa paleniska i j edn¹ mogi³ê, w której znajdowa³y siê szcz¹tki ludzkie oraz strzêpy

pasiakai przedmiotówu¿ywanychprzez wiêŸniów KL Stutthof 14. Odkrycie to
potwierdzi³o zeznania jednego ze œwiadkówz³o¿onych podczas procesu A. Forstera o u¿yciu do palenia w 1944 r. zw³ok wiêŸniów KL Stutthof.
W Polsce po wojnie kilka oœrodkówi organizacji podjê³o prace nad sporz¹dzaniem wykazów imiennych ofiar II wojny œwiatowejna Pomorzu. Informacje o Polakach rozstrzelanych w Piaœnicyzbierali: Polski Zwi¹zek Zachodni w Wejherowie,
G³ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, diecezja che³miñska
oraz instytucje, które chcia³y upamiêtniæpo wojnie swoich pracowników straconych w Piaœnicy,a w póŸniejszych latach Ko³o Polonii Gdañskiej dzia³aj¹ce przy
Towarzystwie Przyjació³ Gdañska oraz Ko³o Starych Gdynian przy Towarzystwie
Mi³oœnikówGdynil5.
12

13
14

B. Bojarska,Piaœnica.Miejsce Martyrologii i Pamiêci.Z badañnad zbrodniami hitlerowskimi
na Pomorzu, Wejherowo 200I, s. 71. Protokó³ z ekshumacjiznajduje siê w aktach procesu
A. Forstera,Archiwum Pañstwowew Gdañsku(dalej AP), sygn. 49/IV/4, k. 1556. Patrz te¿
kwestionariuszPolskiegoZwi¹zku Zachodniego,akta Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ
i Demokracjê(dalej ZboWiD), oddzia³w Wejherowie.
Protokó³ z ekshumacji,AP w Gdañsku,sygn. 49/IV /4, k. 1557.
B. Bojarska,Piaœnica.MiejsceMartyrologii..., s. 73. Sprawozdaniez przeprowadzonychbadañ

w Piaœnicy w 1962 r. znajduje siê w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, Dok. 111-95.
IS L. Czy¿ewski, ffjlkaz imienny cz³onków Polonii Gdañskiej. Maszynopis w zbiorach Towarzy-

stwaPrzyjació³ Gdañskai PMS; ten¿e,Zbrodnie hitlerowskie na ludnoœci
polskiej w Gdañsku
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Dodatkowym Ÿród³em s¹ znajduj¹ce siê w zbiorach cz³onków rodzin zamordowanych w Piaœnicy,zaœwiadczeniawystawiane przez Urzêdy Stanu Cywilnego
oraz s¹dy w Wejherowie, Pucku, Gdyni. Odszukanie wszystkich tych rodzin jest
jedn¹ z szansna dalsze uzupe³nienie listy ofiar pochodz¹cych z Pomorza.
Dodatkowym i uzupe³niaj¹cym Ÿród³em informacji o zbrodni w Piaœnicy,do
którego warto siêgn¹æ,s¹ artyku³y, które ukazywa³y siê w lokalnej prasie w zwi¹zku
z prowadzon¹ ekshumacj¹ w 1946 r., procesem A. Forstera przed Trybuna³em
Narodowym w Gdañsku w 1947 r., oraz z okazji uroczystoœcipatriotyczno-religijnych 16.Pisano na temat Piaœnicytak¿e w pismach o zasiêgu ogólnokrajowym 17 .
Temat zbrodni w Piaœnicypowraca na ³amy pism do dzisiaj 18 .
Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ wiersze i proza, które tworzyli g³ównie autorzy
pochodz¹cy z Pomorza: Lech B¹dkowski, Augustyn Necel, Franciszek Fenikowski, Edmund Puzdrowski, Jerzy Samp 19.

we wrzeœniu 1939 roku, maszynopis w zbiorach PMS, s. 1-23. L. Prusiñski, Dokumentacja
b. Polskiego Zwi¹zku Zachodniego w Wejherowie; ten¿e, Mêczeñstwo duchowieñstwa pomorskiego 1939-1945. Straty wojenne diecezji che³miñskiej, Pelplin 1947. Lista strat Gdynian w latach 1939-1945 Ko³a Starych Gdynian przy Towarzystwie Mi³oœników Gdyni.; Lista
rozpoznanych zak³adników gdyñskich, lista pracowników morza, lista pracowników s¹du gdyñskiego - opublikowane w "Dzienniku Ba³tyckim" 25 paŸdziernika 1946 r., nr 295.
16

Albert Forster w wiêzieniugdañskimodpowieprzed Trybuna³emNarodowym,"Dziennik Ba³-

17

tycki" 1946, nr 261; Piaœnica mia¿d¿¹cym dowodem przeciwko Forsterowi, tam¿e, nr 282;
Piaœnica oskar¿a, tam¿e, 1946, nr 283; Postêp badañ w Piaœnicy. Uwaga rodziny pomordowanych zak³adników, tam¿e, 1946, nr 186; Piaœnica w niedzielê 22 wrzeœnia. B³ogos³awieñstwo
ks. biskupa Kazimierza Kowalskiego, "Zrzesz Kaszebsko", nr 104/ 1946; Zbiorowe mogi³y w Piaœnicy,"Polska Zachodnia", m 38/1 947; Uroczystoœæ
poœwiêceniaPiaœnicy,"Zrzesz Kaszebsko",
m 71/1947; Pielgrzymka do grobów Piaœnicy w dniu 31 sierpnia, ibidem, m 72/1947; Piaœnica
nasza relikwia narodowa, ibidem, m 72/1947; Piaœnica - symbol i drogowskaz, "Polska Zachodnia", m 38/1947; Gdynia oskar¿a Forstera, Fotografie demaskuj¹ b. gauleitera, "Dziennik
Ba³tycki", m 101/1948; W wasze rêce oddajê Polaków, róbcie z nimi, co wam siê podoba ".
Forster odpowiedzialny za zbrodnie na Pomorzu, "Dziennik Ba³tycki", m 104/1948.
J. Kiedrowski, Piaœnica,"Kaszebe", m 11/1958; A. Preyss, Nigdy nie zapomnimy masakry w La-

18

sach Pia.vnickich, "G³os Wybrze¿a", m 258/1 965; Ziemia piaœnickaoska,ia, "Dziennik Ba³tycki",
m 258/1 965; J. Wilczur, Krew Kaszubów oskar¿a. Masowe zbrodnie w Piaœnicypod Wejherowem,
"Prawo i ¯ycie", m 24/1965; B. Holub, Nad mogi³ami w Lasach Piaœnickich, "Trybuna Ludu",
m z 13 listopada 1965r.; K. Bia³kowski, Zbrodnia z Piaœnicya Heimatetrecht, "Bandera", m 6/1965;
Z. Wawrzyñczak, Piaœnica symbolem przestrogi, "Dziennik Ba³tycki", m 9/1968; Pamiêtajmy
o miejscach bohaterstwa i martyrologii, "Dziennik Ba³tycki", m 102/1971; T. Bolduan, Piaœnica,
"Dziennik Ba³tycki", m 216/1 972; Jeszczeo Piaœnicy,"Dziennik Ba³tycki", m 222/1 972;
M. Lubowiecki, Pomnik ku czci pomordowanych dzieci w Piaœnicy, "S³owo" z 3 czerwca 1993;

19

ten¿e, Ho³d pomordowanym, "Dziennik Ba³tycki" z 27 paŸdziernika 1993; B. Szczêsny, Tragedia otwartych grobów, "Informator Moje Wejherowo", wrzesieñ - grudzieñ 1989, s. 9-10; E. Grot,
Mêczennicy Piaœnicy,"Gwiazda Morza", m 23/1 999; ta¿, W 60 rocznicê œmierci Gdynian w Piaœnicy,"Gwiazda Morza", m 24 /1999; ta¿, W 60 rocznicê mêczeñskiej œmiercigdynian w Piaœnicy, "Wiadomoœci Gdyñskie", nr 1/2000, s. 17; ta¿, Pamiêæ i ostrze¿enie, "Nasz Dziennik"
z 14 kwietnia 2000, s. 14; T. Bolduan, Tajemnice Piaœnicy, "Pomerania" 2000, m lO, s. 27-28;
Piaœnica. Pamiêci pomordowanych, "Kurier Wejherowski" z I listopada 2000 r., m 44/391, s. 5.
J. Kiedrowski, Piaœnica. Poezja ifragmenty prozy. ~bór, Gdañsk 1971; wyd. 2, Gdañsk 1984.
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Historia zbrodni w Piaœnicyzosta³a utrwalona równie¿ w filmie dokumentalnym. Na zlecenie Spo³ecznegoKomitetu Opieki nad Mogi³ami Piaœnicyw Wejherowie powsta³ w 1990 r. 30-minutowy film w re¿yserii Tadeusza Wudzkiego,
w oparciu o materia³y filmowe archiwum Polskich Kronik Filmowych w Warszawie z procesu A. Forstera i ekshumacji w 1946 r. oraz materia³y G³ównej Komisji
Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamiêci Narodowej
w Warszawie. W filmie Las Piaœnicki wystêpuj¹ œwiadkowie (El¿bieta Ellwart,
s. Ade1a Mañkiewicz, Bernard Broda1ski, Alfons Kruszyñski, Anna Su1ewska)
i cz³onkowie rodzin pomordowanych, m.in. Tadeusz Bo1duan - syn burmistrza
Wejherowa zamordowanego pod Gór¹ Zamkow¹, Zofia Ostrowska - siostrzenica Kazimiery i Stanis³awy Panek, nauczycielek w Wejherowie2O.
W tym roku na zlecenieIII programu TVP Gdañskpowsta³y dwa filmy dokumentalne: Op³atek Rodziny Piaœnickiej (25 minut) i Rodzina Piaœnickaw 2 czêœciach
(dwa odcinki po 20 minut) w re¿yserii Lecha Kujawskiego. Autor wykorzysta³ materia³y zebraneprzez Stowarzyszenie"Rodzina Piaœnicka"dzia³aj¹ce w Wejherowie
oraz nagra³ wywiady z jego cz³onkami. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje nagrana
rozmowa z dr Barbar¹ Boj arsk¹ - g³ównym badaczemhistorii zbrodni w Piaœnicy21
.
Pierwsze historyczne opracowanie na temat zbrodni pope³nionej w Piaœnicy
opublikowa³ w 1956 r. W³adys³aw K. Sasinowski, nak³adem Komitetu Budowy
Pomnika Ofiarom Piaœnicyw Wejherowie. W opracowaniu tym autor przedstawi³
w zarysie dzieje zbrodni, opis powojennej ekshumacji z 1946r., spis 28 esesmanów
bior¹cych udzia³ w egzekucjach w Piaœnicyustalony na podstawie zeznañ œwiadków podczas procesu A. Forstera oraz listê zamordowanych licz¹c¹ wówczas
225 osób - odtworzon¹ przez G³ówn¹ Komisjê Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce. Na liœcietej znajduj¹ siê osoby rozpoznane przez cz³onków rodzin podczas ekshumacji w dniach 7-22 paŸdziernika 1946 r. oraz ustalone na podstawie dokumentów do³¹czonych do akt procesowych A. Forstera. W. K. Sasinowski
opublikowa³ takŸezdjêcia z rozstrzeliwañ Polaków w Piaœnicypochodz¹ce ze zbiorów b. Polskiego Zawi¹zku Zachodniego w Wejherowie oraz z ekshumacji z 1946 r.
W latach 60. i 70. XX wieku ukazywa³y siê w opracowaniach naukowych na
temat okupacji hitlerowskiej na Pomorzu Gdañskim fragmentaryczne opisy zbrodni w Piaœnicy.Pisali na ten temat miêdzy innymi: Barbara Bojarska, Konrad Ciechanowski, Józef Matynia, Dona1 Steyer, W³adys³aw Jastrzêbski, Jan Szi1ing,
Miros³aw G1iñski oraz na pocz¹tku lat 90. Zygmunt Mi1czewski22.

20

Re¿.TadeuszWudzki, Las Piaœnicki,Studio "WIR" Warszawa1990.W filmie ponadtowyst¹pili Leon Prusiñski, ks. kanonik Bogus³aw ¯urawski,

21

22

historyczny.

red. Regina Osowicka jako konsultant

Re¿. Lech Kujawski, Op³atekRodziny Piaœnickiej,Program III TVP Gdañsk, 2000; ten¿e,
RodzinaPiaœnicka,ProgramIII TVP Gdañsk,2000.
W. Aleksandrowicz, Udzia³nauczycielipowiani morskiegow ruchu oporu i tajnym nauczaniu
(1939-1945),"Przegl¹d Historyczno-Oœwiatowy"1973,nr 3, s. 428-432; B. Bojarska.Akcja
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Jak dot¹d ukaza³y siê nieliczne artyku³y na temat wa¿niejszych osób, przedstawicieli Pomorza Gdañskiego zamordowanych w Piaœnicy.Informacje o aresztowanych ksiê¿ach gdyñskich i jezuitach mo¿na znaleŸæw opublikowanych
wspomnieniach ks. kanonika Józefa Szarkowskiego, w artykule Wojciecha Robakiewicza, a o innych osobach- g³ównie mieszkañcach Gdañska i Gdyni we wspomnieniach zebranych i opracowanych przez Brunona Zwarrê23.
Sylwetkê Leona Najmana Mirzy Kryczyñskiego - wiceprezesa S¹du Okrêgowego w Gdyni, polskiego Tatara, opisa³ w swoich artyku³ach Maciej Konopacki24.
Sprawê gdyñskich zak³adników, zwolnionych, a nastêpnie ponownie aresztowanych i rozstrzelanych w Piaœnicy,przedstawi³ wraz z fragmentarycznie odtworzon¹list¹Kazimierz Ma³kowski w "Roczniku Gdyñskim"25.
Wiele ciekawych informacji na temat 11 gdyñskich zak³adników, pracowników
Urzêdu Morskiego w Gdyni, zamieœci³w swoich wspomnieniach b. rektor Politechniki Gdañskiej Stanis³aw Heuckel, zwi¹zany z Wybrze¿em Gdañskim w latach 1934-1980 26 .
W 1994 r. Spo³eczny Komitet Opieki Nad Mogi³ami Piaœnicy,dzia³aj¹cy pod
kierunkiem prezesa ks. kanonika Bogus³awa ¯urawskiego, wyda³ folder opracowany przez Reginê Osowick¹, w którym przedstawiono krótki zarys historyczny i efekty dzia³alnoœciKomitetu nad upamiêtnieniem w Piaœnicy(z inicjatywy
tego Komitetu powsta³a leœnakapliczka, droga krzy¿owa ofiar Piaœnicyzbudowana z g³azów narzutowych oraz pomnik poœwiêconyzamordowanym dzieciom).

23

24

25
26

zag³adyw Piaœnicypod Wejherowem,
"Przegl¹d Zachodni" 1964,nr 2, s. 350-367;ta¿,Ekl'terminacja inteligencji polskiej na PomorzuGdañskim(wrzesieñ- grudzieñ 1939),Poznañ1972,
s. 17-26,61-65,87-88,98, 109, 121-122;K. Ciechanowski,Genezaobozu Stutthof Obozy
internowaniana PomorzuGdañskimod wrzeœnia
1939do marca19401:,[w:] Stutthofhitlerowski obózkoncentracyjny,pr. zbior. pod red. DonaldaSteyera,Warszawa1988,s.49-79; M. Gliñski, Organizacja obozukoncentracyjnegoStutthof (1 wrzeœnia1939-9 maja 1945), "Stutthof.
Zeszyty Muzeum", nr 3/1919, s. 62-63; W. Jastrzêbski, Terror i zbrodnia. Eksterminacja
ludnoœcipolskiej i ¿ydowskiejw rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945,Warszawa 1974,
s. 123-146;ten¿e,JanSziling, Okupacjahitlerowskana PomorzuGdañskimw latach 1939-1945.
Gdañsk1979,s. 95-105;J. Matynia, Na szlakachwalki i mêczeñstwawojewództwagdañskiego
1939-1945,Gdynia 1967;A. Mêclewski,Neugarten27. Z dziejówgdañskiegogestapo,Warszawa 1974,s. 56,73,77-78, 79-89;Z. Milczewski, Wejherowoi powiat morski wrzesieñ1939-maj
1945,Gdañsk1991;J. Pawlik, Wspomnienie
dzia³aczykaszubskich,Warszawa1973,s. 135-139;
D. Steyer,EkI'terminacjaludnoœcipolskiej na Pomorzu Gdañskim1939-1940,Gdynia 1967,
s. 87-90; ten¿e,Lata okupacji hitlerowskiej, [w:] Gdynia, Gdañsk 1968,s. 115-131.
Ks. J. Szarkowski, ~chowawca pokoleñ, Gdynia 1996;B. ZwarTa,Gdañsk1939. Wspomnienia Polaków Gdañszczan,Gdañsk 1984;W. Robakiewicz,LiceumJezuitów w Gdyni-Or³owie,
"WiadomoœciGdyñskie", nr 11/1997,s. 6 i 31.
M. Konopacki, O gdyñskim teatrze pro memoriam, "WiadomoœciGdyñskie", nr 11/1997,
s. 13-14;ten¿e,LeonNajmanMirza Kryczyñski(25IX 1887-1939?),"Przegl¹dorientalistyczny",
nr 1/1961,s. 27-36; Konopacki M., Les MusulmansEn Pologne, Paris Librairie Orientaliste
Paul Geuthner12,RueVavin, VI/1968, s. 115-129;LeonNajmanMirza Kryczyñskilider ruchu
spo³ecznegoi kulturalnego TatarówPolskich, pod red. SelimaChazbijewicza,Gdañsk-Gdynia
1998,suplementnr 3 do t. IV "Rocznika TatarówPolskich".
K. Ma³kowski, Zak³adnicy Gdyñscy, "Rocznik Gdyñski", nr 10/1991, s. 76-93.
S. Heucekel, In¯ynierskie ws/Jomnienia. Gdañsk 1981.
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W zwi¹zku z beatyfikacj¹ 13 czerwca 1999 r. w Warszawie 108 polskich mêczenników II wojny œwiatowej,s. TeresaMatea Florczak ze Zgromadzenia Sióstr
Zmartwychwstanek w Poznaniu opublikowa³a pracê przedstawiaj¹c¹ sylwetkê
b³ogos³awionej s. Alicji Kotowskiej, pe³ni¹cej od 1934 r. obowi¹zki prze³o¿onej
domu zakonnego,dyrektorki Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Wejherowie, rozstrzelanej w PiaœnicyII listopada 1939 r., obecnie patronki ofiar Piaœnicy. Pod redakcj¹ tej samej autorki ukaza³y siê wspomnienia sióstr
zmartwychwstanek, wspó³pracuj¹cych z b³. Alicj¹ i jej uczennic oraz folder. Biografiê bl. s. Alicji zamieszczono w pracach zbiorowych poœwiêconychmêczennikom II wojny œwiatowej,b³ogos³awionymKoœcio³agdañskiegoorazw dwutygodniku
diecezji gdañskiej "Gwiazda Morza"27. Interesuj¹cy artyku³ o rodzinie Kotowskich opublikowa³ Marek Lubowiecki w 1996 r.28
Z okazji 60-tej rocznicy wrzeœnia1939 r. na sesji zorganizowanej przez Radê
Miasta Gdyni we wrzeœniu1999 r., stan badañ na temat zbrodni pope³nionej w Piaœnicy,upamiêtnienia i dzia³aj¹cych stowarzyszeñ przedstawi³a El¿bieta Grot. Referat ten zosta³ opublikowany w 2000 r. w biuletynie "Splot", wydawanym przez
Ogólnokszta³c¹ce Liceum Jezuitów w Gdyni. W biuletynie tym zamieszczono tak¿e wyg³oszone kazania, zwi¹zane z mêczeñstwem o. jezuitów w Piaœnicyi upamiêtnieniem: przez ks. arcybiskupaTadeuszaGoc³owskiegometropolitê gdañskiego
25 wrzeœnia1999 r. w Gdyni i ks. biskupa polowegq WP S³awoja Leszka G³ódzia
z 24 paŸdziernika 1999 r. w Piaœnicy, opis uroczystoœciJoanny Bratek i El¿biety
Grot oraz dokumentacjê na temat rozstrzelania o. jezuitów w Piaœnicy29
.
Stowarzyszenie "Rodzina Piaœnicka"w Wejherowie wyda³o w 1999 r. folder
pt. Piaœnica. Pamiêæ i Ostrze¿enie w opracowaniu E. Grot i E. Kamiñskiego,
z krótk¹ informacj¹ w jêzyku polskim i niemieckim oraz bogatym wyborem zdjêæ3O
.
W biuletynie "Przesz³oœæ
i Pamiêæ",wydawanym przez Radê Ochrony Miejsc
Walk i Mêczeñstwa, w 2000 r. ukaza³ siê obszerny artyku³ E. Grot o Piaœnicyjako
Pomorskim Miejscu Mêczeñstwa i Pamiêci Narodowej3! .
27

28
29

T. Matea Florczak, Jak kropla wody w oceanie, Poznañ 1999; Szkolne wspomnienia uczennic o b³ogos³awionej .~.Alicji Kotowskiej Zmartwychwstance, pod red. S. Florczak T.M., Poznañ 1999;
T.M. Florczak, S³uga Bo¿a s. Alicja-MariaJadwiga
Kotowsko (1899-1939), [w:] Mêczennicy za
wiarê, pr. zbior., Warszawa 1996, s. 472-478; ks. A. Paradela, B³ogos³awiona Alicja Kotowska Zakonnica i Mêczennica, [w:] B³ogos³awieni Koœcio³aGdañskiego, pr. zbior. pod redakcj¹ ks. dr. Ryszarda Kasyny, Gdañsk 1999, s. 99-151; E. Sitek, B³ogoslwiona s. Alicja Kotowska (1899-1939),
"Gwiazda Morza", nr 14-15/ 1999, s. 16; B³ogos³awiona Alicja Kotowska, mi³oœæjest
wierna do koñca. Folder Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu, Poznañ 2000.

M. Lubowiecki, RodzinaKotowskich,"Goniec Rumski" z 31 stycznia 1996r.
W numerze1/2000pisma"Splot" ukaza³ysiê nastêpuj¹cemateria³y:E. Grot, Piaœnica
- Pamiêæ
i Ostrze¿enie,s. 7-15; kazanie ks. abp. TadeuszaGoc³owskiego, s. 16-19;wiersze oPiaœnicy,s. 20-24;
dokumentacja br. Stanis³awa Rutkowskiego SI, s. 25-27; potwierdzenie mêczeñstwa o. jezuitów,
s. 28-29; z kroniki zakonnej, s. 30; kazanie ks. bp. WP S³awoja Leszka G³ódzia, s. 31-40, artyku³
J. Bratek, Piaœnica24 paŸdziernika 1999 r., s. 41; artyku³ E. Grot, Mêczennicy Piaœnicy,s. 42-44.

30

Piaœnica.Pamiêæi Ostrze¿enie,
folder Stowarzyszenia"Rodzina Piaœnicka", Wejherowo1999.

31 E. Grot, Pia.~nica. Pomorskie Miejsce Mêczeñstwa i Pamiêci Narodowej, "Przesz³oœæ
i Pamiêæ",
nr 4/2000, s. 61-71.
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Badaniami naukowymi nad zbrodni¹ pope³nion¹ w Piaœnicyzajê³a siê dr Barbara Bojarska z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Do dnia dzisiejszego zosta³y
opublikowane trzy wydania jej ksi¹¿ki w 1978, 1987 i 2001 r.32G³ówn¹ zas³ug¹
autorki jest oszacowanie ³¹cznej liczby ofiar od 12-14 tysiêcy osób. Obliczeñ tych
dokona³a na podstawie niemieckich dokumentów zachowanych w polskich archiwach, akt procesowych A. Forstera, R. Hildebrandta, esesmanów H. Teuff1a
i F. Freimanna, dokumentacji Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, protoko³ów zeznañ
œwiadków,akt prowincji poczdamskiej,frankfurckiej i saksoñskiej,protoko³ów z ekshumacji w Piaœnicyw 1946 r. i z rozpoznania zw³ok przez cz³onków rodzin, kwestionariuszy dotycz¹cych ofiar i dodatkowo zebranych relacji przez sêdziego,A.
Zachariasiewicza i sam¹ autorkê.
W przypadku Piaœnicynajtrudniejszym zadaniem dla historyków by³a i jest niestety nadal rekonstrukcja listy ofiar. Jak wczeœniejwspomniano,podczasekshumacji
w 1946r. rozpoznano 55 osób.Na podstawie tej ekshumacji oraz zeznañ œwiadków,
dokumentacji Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, zachowanych listów pisanych
z wiêzieñ, znalezionychpodczasekshumacjiprzedmiotów i innych informacji B. Bojarska do koñca lat 80. zdo³a³aodtworzyæ³¹cznie 459 nazwisk ofiar pochodz¹cych
z Pomorza, które opublikowa³o w 1989 r. Stowarzyszenie "Rodzina Piaœnicka",
dzia³aj¹ce w Wejherowie pod kierunkiem ks. Daniela Nowaka, proboszczakoœcio³a
p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie, zebra³o od rodzin dokumentacjê (g³ównie
zaœwiadczeniawydawane rodzinom przez s¹dy grodzkie, akta zgonów przez urzêdy stanu cywilnego, listy i grypsy pisane z wiêzieñ), która pozwoli³a na rozszerzenie listy ofiar o nastêpne40 osób. Korzystaj¹c z archiwum wy¿ej wymienionego
stowarzyszenia, B. Bojarska w trzecim rozszerzonym i uzupe³nionym wydaniu
swojej ksi¹¿ki o Piaœnicy,opublikowa³a w tym roku uzupe³nion¹ o 40 osób listê, na
której obecnie znajduje siê ok. 500 rozpoznanych z imienia i nazwiska ofiar33.
Bior¹c pod uwagê rezultaty dzia³alnoœcistowarzyszenia, wydaje siê, ¿e praca
ta powinna byænadal kontynuowana.
Analiza zachowanej dokumentacji pozwoli³a autorce potwierdziæ, ¿e ofiarami
zamordowanymi w Piaœnicybyli wyró¿niaj¹cy siê postaw¹ patriotyczn¹przedstawiciele wszystkich warstw spo³eczeñstwapolskiego, zaanga¿owaniw dzia³alnoœæ
polityczn¹, spo³eczn¹,oœwiatow¹,sportow¹, kulturaln¹ i religijn¹ w latach 1920-1939
na rzecz II Rzeczypospolitej Polskiej.
32

B. Bojarska,Piaœnica.MiejsceMartyrologii i Pamiêci. Z badañnad zbrodniami hitlerowskimi
na Pomorzu (wrzesieñ - grudzieñ 1939), wyd. I, Wroc³aw} 978, wyd. II, Gdañsk 1987, wyd. III,
Wejherowo 200 I.

33

B. Bojarska,Piaœnica.
Miejsce Martyrologii i Pamiêci. Z badañnad zbrodniami hitlerow.vkimi
na Pomorzu, Wejherowo 200I, s. 108-121.Warto jeszcze raz siêgn¹ædo list strat z terenu
Pomorzasporz¹dzonychtu¿po wojnie przezcz³onkówb. OkrêgowychKomisji BadaniaZbrodni
Hitlerowskich, zg³oszeño zaginionych wp³ywaj¹cych do organów administracji pañstwowej
i PolskiegoCzerwonegoKrzy¿a, akt zgonów wydawanychrodzinom zamordowanychw Piaœnicyprzez Urzêdy StanuCywilnego, zaœwiadczeñ
s¹dów grodzkich oraz dalej zbieraærelacje
od œwiadkówi cz³onkówrodzin zamordowanvch.
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B. Bojarska ustali³a,¿enajwiêksze stratyponios³apomorska inteligencja, g³ównie
nauczyciele i duchowieñstwo, cz³onkowie administracji rz¹dowej i samorz¹dowej,
organizacji i stowarzyszeñ,a tak¿erodziny ¿ydowskie, które nie opuœci³yPomorza.
Wœródrozpoznanych 459 ofiar jest: 53 ksiê¿y, 50 nauczycieli, 86 wy¿szych urzêdników z Komisariatu Rz¹du, starosta, burmistrz oraz dyrektorzy przedsiêbiorstw
komunalnych, przemys³owych i handlowych, 10prawników, 10 lekarzy i farmaceutów, 27 funkcjonariuszy Polskiej Policji Pañstwowej, 3 funkcjonariuszy stra¿y granicznej, ponad 50 przedsiêbiorców handlowych. Zamordowani byli mieszkañcami
b. powiatu morskiego i obszaru b. Wolnego Miasta Gdañska. Najwiêcej ofiar ponieœlimieszkañcyWejherowa, Gdyni, Gdañska,Pucka,Redy, Rumi, Kartuz, Koœcierzyny i okolicznych pomorskich wsi. Ofiary by³y cz³onkami miêdzy innymi:
Polskiego Zwi¹zku Zachodniego, Zwi¹zku Obrony Kresów Zachodnich, Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, Towarzystwa Powstañców i Wojaków, Towarzystwa
Gimnastycznego"Sokó³". Wœródtej grupy byli te¿nieliczni ch³opi i robotnicy, prawdopodobnie zadenuncjowani przez miejscowych Niemców z pobudek osobistych.
Na miejsce zbrodni do Piaœnicyofiary przywo¿ono g³ównie z wiêzienia w Wejherowie, Pucka, Gdyni, z wiêzieñ gdañskich,w tym: z Schiesstange,obozu w Gdañsku - Nowym Porcie, tzw. Zivilgefangenenlager Neufarwasser oraz bezpoœrednio
z obozu Stutthof, jak na przyk³ad aresztowani 24 paŸdziernika 1939 r. w Gdyni
ojcowie jezuici z Kolegium na ul. Tarzañskiej 35 i ksiê¿a(o. B³a¿ej Blajer - prof. filozofii klasycznej, kleryk Jan Borysiak - wychowawca m³odzie¿y, o. o. Jan Brodowski - kaznodzieja, o. Czes³aw G³owa - profesor, o. Józef Konewecki prof. historii i geografii, wychowawca i opiekun harcerstwa, br. Julian Mojkowski
- ogrodnik, o. Karol Sudy - prof. religii i propedeutyki filozofii, br. Wociech W ¹tróbski - kucharz, o. Edmund Leopold Z¹bek - prof. przedmiotów przyrodniczych;
z ksiê¿y: dziekan gdyñski Teodor Turzyñski -proboszcz parafii p.w. Naj œwiêtszej
Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni oraz wikariusze z tej parafii: Jan Bieñkowski, Piotr Dunajski, Kazimierz Kalisz i Jan Zakrzewski; Józef Mowiñski - proboszczparafii z Gdyni - Witomina; Brunon Olkiewicz-proboszcz z Gdyni-Ob³u¿a)
czy te¿rozpoznani w obozie pracownicy Poczty Polskiej w Wolnym MieœcieGdañsku, jej obroñca Leon Fuz oraz asystent Pawe³ Kolka34.
Spoœródznanych i zas³u¿onychdla Pomorzaosób,które zamordowano w Piaœnicy, B. Bojarska wymienia w swoich ksi¹¿kach m.in.: bl. s. Alicjê Kotowsk¹-prze³o¿on¹ Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek i dyrektora Gimnazjum i Liceum
¯eñskiego w Wejherowie; Karola Biliñskiego - adwokata i by³ego burmistrza
Wejherowa; Edwarda £akomego - wójta gminy Wejherowo; siostry Stanis³awê
i Kazimierê Panek- nauczycielki w Wejherowie; Teofila Naczka - woŸnegogimna-

34

E. Grot, Pamiêci pracowników PocztyPolskiej w WolnymMieœcieGdañsku- ofiar hitlerowskich wiêzieñ i obozówkoncentracyjnychw latach 1939-1945,Biuletyn TowarzystwaOpieki
nad Oœwiêcimiem,nr 36/1999,s. 63-68.
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zjum w Wejherowie; W³adys³awa Kiedrowskiego - sêdziego z Gdyni; Leona N ajmana Mirzê Kryczyñskiego (Tatara polskiego) - wiceprezesa S¹du Okrêgowego
w Gdyni; in¿. Marcelego Leœniczaka- absolwenta Politechniki Gdañskiej, pracownika warsztatów portowych Urzêdu Morskiego w Gdyni; Stefana Brezê - pianistê
i kompozytora z Gdyni; in¿. Stanis³awa£êgowskiego - dyrektora Urzêdu Morskiego
w Gdyni; JuliuszaHundsdorffa - kupca i radnegomiasta Gdyni; JózefaKitowskiego
- króla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Gdyni; Witolda Kukowskiego w³aœcicielaKolibek w Gdyni - Or³owie i honorowego konsula Estonii w Gdañsku;
Józefa Witos³awskiego - nauczyciela z Kartuz; W³adys³awa Cieszyñskiego - redaktora "Gazety Gdañskiej" i wspó³za³o¿yciela Towarzystwa Przyjació³ Nauki
i Sztuki w Gdañsku; Edwarda Knapika - sêdziego z Pucka i wielu innych.
W odrêbnych, indywidualnych egzekucjachpoza Piaœnic¹zamordowano szanowane i powszechnie lubiane osobistoœci:pod Gór¹ Zamkow¹ Teodora Bolduana burmistrza miasta Wejherowa i w Cewicach ks. Edmunda Roszczynialskiego- proboszczaparafii p.w. ŒwiêtejTrójcy w Wejherowie (pe³ni³równie¿ funkcje szambelana
papieskiegoi dziekana).Obydwa groby, wbrew intencjom sprawców zbrodni, zosta³y
odnalezionepo wojnie (T. Bolduana w 1945r., ks. E. Roszczynialskiegow 1979 r.).
Nale¿y podkreœliæ,¿e B. Bojarska szacunkowo okreœli³astraty na oko³o 2000
osób Polaków i ¯ydów pochodz¹cych z Pomorza Gdañskiego, z których, jak dot¹d, rozpoznano jedn¹ czwart¹.
Natomiast dalej do dnia dzisiejszego, z przyczyn niezale¿nych od autorki, nie
mo¿na ustaliæbli¿szych danych osobowych o przewa¿aj¹cej liczbie ofiar, ocenianej na ok. 10 000 osób (kobiet, mê¿czyzn, dzieci i matek z niemowlêtami), które na
miejsce stracenia w Piaœnicy,by³y przywo¿one z miejsc internowania transportami kolejowymi z terenu Rzeszy Niemieckiej. Na podstawie zeznañ œwiadków,
g³ównie polskich pracowników kolei oraz dokumentów odnalezionych przez B. Bojarsk¹ w archiwach w Poczdamie i Magdeburgu ustalono, ¿eby³y to w wiêkszoœci
polskie rodziny robotnicze, które w celach zarobkowych w okresie miêdzywojennym wyjecha³y z Polski do Niemiec, a tak¿e rodziny niemieckie i czeskie uznane
za przeciwników re¿imu hitlerowskiego.
Ustalono tak¿e na podstawie zebranych materia³ów, ¿e do Piaœnicyzwo¿ono
tak¿epsychicznie chorych z zak³adówzachodnio-pomorskich. Dodatkowo informacje na ten temat potwierdzi³ esesman Kurt Eimann podczas sk³adania zeznañ
w 1968 r. przed s¹dem w Hanowerze. Wówczas zezna³,¿ew Piaœnicyzamordowano 1200 psychicznie chorych z zak³adów w Stralsundzie, Ueckermiinde, Treptov
i Lêborku. B. Bojarska przypuszcza, ¿e zamordowanych pochodz¹cych z 4 zak³adów, musia³o byæwiêcej. Pewneprzes³ankio pochodzeniutej grupy ofiar mog¹ znajdowaæsiê w zachowanych aktach poszczególnych rejencji Rzeszy Niemieckie) jak napisa³a B. Bojarska. Liczbê ofiar w tej grupie oceni³a na ok. 2000 osób 3 .
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B. Bojarska, PŸaœnŸca. wyd. 3, s. 43.
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MieszkañcyGdañska,Gdyni, Wejherowai okolicznych miejscowoœciczêœæ
bezpoœrednich
sprawcówzbrodni znali osobiœcie
z tytu³u pe³nionychprzez nich
urzêdów.Ich dzia³aniawspierali równie¿niektórzy Niemcy, którzy mieszkali na
Pomorzuprzed 1939r. Na podstawieich zeznañustalonobezpoœrednich
sprawców zbrodni w Piaœnicy.
Byli to m.in.: Friedrich Class- szef gdyñskiegogestapoi K. Diehm - prezydentpolicji w Gdyni, którzy kierowali bezpoœrednio
akcj¹ egzekucjiw Piaœnicy.
Podich kierunkiemeskortowalinamiejsceegzekucjii rozstrzeliwaliofiary w Piaœnicycz³onkowienastêpuj¹cychprzestêpczychorganizacji:
- specjalnejjednostkiwy³onionejz 36Pu³kuSS- Wachstuffi1bann
"Eimann"
(do grudnia 1939 r. dowodzonej osobiœcieprzez Kurta Eimanna);

-

Einsatzkommando16podleg³emudowództwuR. Tr6gera- szefowi gdañ-

-

skiego gestapo;
wejherowskiego Selbstschutzu - dowodzeni przez buffi1istrza Wejherowa

G. Bambergera i kierownika partyjnego Kreisleitera Heinza Lorentza.
Ustalono, ¿e selekcjê we wiêzieniu w Wejherowie i Pucku prowadzili: Wilhelm
Baske, Franz Koepke, Willy Schmand, Herbert Teuffel z Gdañska, Nay z Norymbergii, Leo Neiss z Lubeki, Karl Rieck z Weimaru, Paul Schramm, Schwartz,
Hans S6hn z Eberfeldt- Wuppertal, Eberhardt z Sopotu. Akcjê zag³ady wspomagali miejscowi Niemcy i cz³onkowie ¿andarmerii w Wejherowie.
Do dnia dzisiejszego natomiast nie uda³o siê ustaliænazwisk cz³onków 16. Oddzia³u Operacyjnego Policji Bezpieczeñstwai oddzia³u Wachstuffi1bannEimann, za
wyj¹tkiem jego dowódcy Kurta Eimanna i Maxa Paulego- dowódcy 71 pu³ku SS.
Wiêkszoœæ
tych esesmanów,po wykonaniu zadania w celu uniemo¿liwienia ich
ewentualnegorozpoznania,zosta³aprzeniesionado sru¿byw innych fonnacjach i miejscach.Ten zabiegpozwoli³ im unikn¹æpo wojnie odpowiedzialnoœcikarnej.
Po wojnie przed s¹dami stanê³ozaledwie kilku zbrodniarzy:
- K. Eimann, którego s¹d w Hannowerze skaza³w 1968 r. na 4 lata wiêzienia;
- Fritz Freimann, który stan¹³ w 1947 r. przed S¹dem Okrêgowym w Gdyni;
- A. Forster, który by³ s¹dzony przez Najwy¿szy Trybuna³ Narodowy w Gdañsku w dniach do 5 do 27 kwietnia 1948 r. za ca³okszta³t polityki na terenie
okrêgu Rzeszy Gdañsk - Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 i zosta³
skazany na karê œmierci,w tym równie¿ za zbrodniê w Piaœnicy.
Osobne badania na temat stracenia 120 zak³adników gdyñskich podj¹³ Kaziemierz Ma³kowski, cz³onek Ko³a Starych Gdynian, dzia³aj¹cego przy Towarzystwie
Mi³oœników Gdyni. Zeznania œwiadkówpozwoli³y ustaliæ,¿ezak³adników i innych
gdynian, esesmani po aresztowaniu przetrzymywali w wiêzieniu gdañskim, sk¹d
wywieziono ich 10 listopada 1939 r. siedmioma samochodami i dwoma autobusami do Wejherowa. Prawdopodobnie wiêkszoœæ
z nich zosta³arozstrzelana 11 listopada w Piaœnicyi pochowana w ró¿nych mogi³ach. W 1946 r. podczas ekshumacji
mogi³y nr 2 rodziny pomordowanych zdo³a³y rozpoznaæzaledwie 31 osób. Zw³oki
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tych osób zosta³y uroczyœcieprzeniesione 26 paŸdziernika 1946 r. z Piaœnicyl}a
cmentarz w Gdyni - Red³owie. Do dzisiaj trwa praca nad odtworzeniem pe³nej
listy 120 gdyñskich zak³adników36.
Bli¿szego zbadania wymaga równie¿, dzia³aj¹ca od pierwszych dni wrzeœnia
1939 r. do 31 marca 1940 r. komendantura obozów dla jeñców cywilnych Kommandantur der Gefangenenlager Danzig oraz zorganizowany w tym samym miejscu na terenie b. koszar wojskowych w Gdañsku - Nowym Porcie obóz
Zivilgefangenenlager Neufarwasser dla Polaków z Gdañska, Gdyni, a potem przywo¿onych tutaj z kolejno zajmowanych miast i miejscowoœcipomorskich. Z relacji
b. wiêŸniów i prób odtworzenia pierwszych 6 600 wiêŸniów KL Stutthof wynika,
¿e z tego obozu esesmani wywieŸli jesieni¹ 1939 r. prawdopodobnie do Piaœnicy
na stracenie od kilkuset do tysi¹ca osób. Utworzono te¿ specjalne komando tzw.
Himmelskommando, z³o¿one z ok. 25-40 wiêŸniów, którego zadaniem by³o chowanie zamordowanych miêdzy innymi w Piaœnicy.Przez ten ca³y okres wiêŸniowie tego komanda byli izolowani od pozosta³ych wiêŸniów w Nowym Porcie, a po
zakoñczeniu egzekucji, prawdopodobnie te¿ zostali tam rozstrzelani. Pozosta³ych
przy ¿yciu wiêŸniów w okresie od stycznia do koñca marca 1940 r. przeniesiono
z Nowego Portu do obozu Stutthof. Obóz z dniem 31 marca 1940 r. zlikwidowano,
obiekty oddano do dyspozycji niemieckich w³adz wojskowych, a komendanturê
przekszta³cono w komendê obozu Stutthof, kierowan¹ przez Maxa Paulego w stopniu SS - Obersturmbannfiihrera. Warto dodaæ,¿e M. Pauly by³ dowódc¹
pu³ku 71. SS-Standarte i cz³onkiem sztabu jednostki K. Eimanna. W okresie od
1 kwietnia 1940 r. do 31 sierpnia 1942 r. pe³ni³ funkcjê komendanta obozu Stutthof. W czasie tym awansowa³ do stopnia SS- Sturmbannfiihrera37.
Poniewa¿,jak dot¹d, nie wszystkie tajemnice Lasów Piaœnickichsprzed 62 lat
zosta³y odkryte, nadal powinny byæ kontynuowane badania naukowe w archiwach polskich i niemieckich, a ich wyniki publikowane i popularyzowane w formie wydawanych pocztówek, folderów, broszur, opracowañ popularnych
i naukowych, a tak¿e poprzez dzia³alnoœæ
oœwiatow¹, wystawiennicz¹ i filmow¹
w celu utrwalenia pamiêci o ofiarach Piaœnicyi ostrze¿enia przed powtórzeniem
mechanizmu zbrodni ludobójstwa.
Dzia³ania te s¹ potrzebne zw³aszcza wobec pojawiaj¹cych siê g³osów w mediach publicznych, próbuj¹cych zminimalizowaæ znaczenie zbrodni ludobójstwa
w Piaœnicy.Niew¹tpliwie dla hitlerowców Piaœnicaby³a najwiêkszym pierwszym
poligonem doœwiadczalnymmasowych zbrodni przeprowadzanych na terenach
36

37

K. Ma³kowski, Op.cit.; listy strat rozpoznanychgdyñskich zak³adników,pracowników Urzêdu Morskiego w Gdyni oraz s¹du w Gdyni opublikowa³ "Dziennik Ba³tycki" 1946,z 25 paŸdziernika.
M. Gliñski, op. cit., s. 36-44; K. Ciechanowski,GenezaobozuStutthof Obozyinternowania na
Pomorzu Gdañskimod wrzeœnia1939do marca 19401:,[w:] Stutthofhitlerowski obózkoncentracv;nv. pr. zbior. pod red. D. Stevera.Warszawa1988.s. 49-79.
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okupowanych w 1939 r. Natomiast nasze pañstwo i spo³eczeñstwo straci³o najbardziej wykszta³conych i zaanga¿owanychw swoj¹ pracê przedstawicieli inteligencji polskiej i kadry kierowniczej. Nie wolno nam tak¿e zapomnieæo polskich
rodzinach, które w latach miêdzywojennych wyjecha³y do Rzeszy Niemieckiej
w celach zarobkowych i zosta³y tam internowane, a nastêpnie z obozów internowania wywiezione do Piaœnicyna miejsce straceñ, pod pretekstem przeniesienia
do obozu przesiedleñczego lub przymusowej pracy.
W tym miejscu nale¿y postawiænastêpuj¹ce postulaty:
1) o ponowne przebadanie terenu w Piaœnicyw celu odnalezienia dalszych
nieodkrytych dot¹d mogi³;
2) o ponown¹ kwerendê zasobów polskich archiwów, m.in.: Polskiego Czerwonego Krzy¿a, Instytutu Pamiêci Narodowej, s¹dów w Gdyni, Wejherowie, Pucku, Gdañsku, zasobów archiwalnych b. Urzêdu Bezpieczeñstwa,
Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, Instytutu Zachodniego w Poznaniu
i w innych archiwach;
3) o zbadanie losów Polonii w Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945. Badania nad tym tematem pomog³yby w odtworzeniu listy ofiar polskich rodzin
zamordowanych w Piaœnicy;
4) o przebadanie niemieckich zasobów archiwalnych w Berlinie - Document
Center, Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a w Bad Arolsen (Internationaler Suchdienst) i ewentualnie w innych archiwach posiadaj¹cych dokumenty b. rejencji Rzeszy Niemieckiej w celu:
a) odnalezienia list internowanych w okresie od jesieni 1939 r. do wiosny
1940 r. rodzin polskich, czeskich i niemieckich na terenie Rzeszy Niemieckiej i ustalenia liczby osób skierowanych w transportachkolejowych
do Wejherowa, a st¹d na miejsce straceñ do Piaœnicyoraz podjêcia próby identyfikacji tych osób;
b) ustalenia listy ofiar z pomorskich zak³adów psychiatrycznych i odnalezienia list transportowych;
5) o przebadanie zasobów archiwalnych w Moskwie w celu odkrycia dokumentacji stworzonej przez Armiê Czerwon¹ po wkroczeniu jej w marcu
1945 r. na teren zbrodni w Piaœnicy.
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Der Kulturbund in Mecklenburg- Vorpommem hatte im Rahmen der Europawoche 1997 einige polnische und deutsche Koliegen nach N eubrandenburg zu
einem Gesprach iiber das eigene Bild im Bild des anderen eingeladen.
Die Eingeladenen waren Leute, die iiber dieses Thema mit Respekt und Verstandnis reden konnten, weil sie entweder aIs Deutsche mehrere Jahre an Hochschulen in Danzig, Kraków und Zielona Góra bzw. im deutsch-polnischen
Literaturzentrum Frankfurt/Oder gearbeitet hatten oder aIs Polen gute Kenner
der deutschen, speziell der schlesischen Literatur und des rur die deutsch-polnischen Beziehungen so wichtigen Werks von Andrzej Szczypiorski waren.
Bei aller Behutsamkeit und Kenntnis beider Seiten war dennoch nicht zu iibersehen, daB Polen, wenn sie iiber Deutsche reden, ihre polnische Sicht und Deutsche, wenn sie iiber Polen reden, ihre deutsche Sicht haben.
Es gab eine Ausnahme: einen tunesischenKoliegen, der in Deutschland Germanistik studiert, in Polen promoviert bat und dort jetzt seit mehreren Jahren arbeitet.
Die Kenntnis beider Lander und ihrer Menschen, personliche Erfahrungen und
Unbefangenheit erlaubten ibm Urteile und SchluBfolgerungen, die Deutsche wie
Polen nicht lei sten konnen.
Mit Blick aufPolen lautet eine seiner Beobachtungen:
"Das Familienmilieu haf in Polen Tradition. In der generationsiibergreifenden Erzahlgemeinschaft von Groj3vater und Enkel ... iibernimmt die junge Generation die Ressentiments von den Groj3eltern,, ... die unter dem Krieg
und den Nachkriegsfolgen gelitten haben. Lebenserfahrungen der alteren
Generation ... bestimmen in stereotypisierter Form das Bild des Deutschen.
... So wird die Vergangenheitsbewaltigungfiir diejunge Generation zur unverschuldeten Vergangenheitsbelastung, gar Vergangenheitsbelastigung." J
A. R. Trad, Tabu-Themenim deutsch-polnischenUmgang,[in:] G/asbrenner,Periodikum der
MeklenburgischenLiteraturgesellschafte. V., 8. Jg., 1/1997,S. 23/24.
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Unvoreingenommene Beobachtung mag der Sachedienlich sein, aber die Beteiligten sollten sich huten, daraus Vorteile ziehen zu wolien.
Fur Deutsche wie Polen kann es kein Recht des AuBenstehenden geben. Sie
sind eingebunden in alle Verletzungen, die sich gegenseitig beigebracht haben und
in alle Folgen, die immer noch wirken.
NiemaIs darf ein Deutscher alt gewordenen Polinnen und Polen vorwerfen,
daB sie Erinnerungen ihrer Kindheit und Jugend nicht aus ihrem Kopf heraus
bekommen und an nachfolgende Generationen weitergeben.
Ihre Geschichten sind Resultat erfahrenen Unrechts, miterlebter Grausamkeit
und unvorstellbarer Demutigung.
Damit wir uns erinnem, wovon die Rede ist:
Am 15. Mai 1940 entwickelte Heinrich Hirnmler seine Gedanken uber die
Behand/ung der Fremdvo/kischen im Osten. Darin ist nachzulesen: "Schon in
ganz wenigen Jahren - ich ste//e mir VOt; in vier bis funf Jahren - muj3 der
Begriff der Kaschuben unbekannt sein, da es dann kein kaschubisches Vo/k
mehr gibt (..) Es muj3 in einer etwas /iingeren Zeit auch mog/ich sein, in
unserem Gebiet die Vo/ksbegriffe Ukrainet; Gora/en und Lemken verschwinden zu /assen. Dasse/be, was jur diese Sp/ittervo/ker gesagt ist, gili in dem
entsprechend groj3eren Rahmen auch fur die Po/en. "2
Und mit Blick aur das anzustrebende Bildungsniveau fahrt er fort: "Fur die
nichtdeutsche Bevo/kerung des Ostens darf es keine hohere Schu/e geben
a/s die vierk/assige Vo/ksschu/e. Das Zie/ dieser Vo/ksschu/e haf /edig/ich zu
sejn: Einfaches Rechnen bis hochstens 500, Schreiben des Namens, eine
Lehre, daj3 es ein gott/iches Gebot ist, den Deutschen gehorsam zu sein und
ehr/ich, fleij3ig und brav zu sejn. Lesen ha/te ich nicht fur erforder/ich. "
"Die Bevo/kerung wird a/s juhrer/oses Arbeitsvo/k zur Verfiigung stehen und
Deutsch/and Jiihr/ich Wanderarbeiter fiir besondere Arbeitsvorkommen (Straj3en, Steinbruche, Bauten) stel/en; sie wird ... bej eigener Ku/tur/osigkeit unter
der strengen, konsequenten und gerechten Leitung des deutschen Vo/kes berufen sein, an dessen ewigen Ku/turtaten und Bauwerken mitzuarbeiten und diese,
was die Menge der gro ben Arbeit anbe/angt, vie//eicht erst ermog/ichen. "3
In einem Gesprach mit seinem Sekretar Martin Bormann, dem Generalgouvemeur Frank, Reichsleiter von Schirach und dem Gauleiter OstpreuBens Koch
bat Hitler am 2.10.1940 die Uberlegungen Hirnmlers erganzt: "Der Fuhrer betonie, daj3 der Po/e geradezu zu niedriger Arbeit geboren sei ... Man konnte
in den S/awen nichts anderes hinein/egen, a/s was er von Natur aus sei ...

2

H. Himmler, Einige Gedanken iiber die Behandlung der Fremdvó'lkischen im Osten, [in:] G. Lesser,

.1

Leben ais ob. die UntergrunduniversitiitKrakau im Zweiten Weltkrieg,Tref[ Punkt Ost-WestVerlag,Koln 1190,S. 31.
Ebd., S. 32-33.
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Unbedingt zu beachten sei, daj3 es keine ,polnischen Herren' geben diirfe,
wo polnische Herren vorhandenseien, sollten sie, so hart das klingen moge,

umgebrachtwerden'" Es diirj'efiir Polen nur einenHerren gebenund das
sei der Deutsche; zwei Herren nebeneinanderkonne es nicht geben; daher
seien alle Vertreter der polnischen Intelligenz umzubringen.
Dies klinge hart, aber das sei nun einmal das Lebensgesetz... Das Generalgouvernement sei eine polnische Reservation, ein groj3espolnisches Arbeitslagel; ... die Ausleihzentralefiir ungelernteArbeiter. "4
Im Umgang mit der polnischen Intelligenz eilte die faschistische Praxis den
Uberlegungen Himmlers und Hitlers sogar voraus.
AIs der Cher der Gestapo, Dr. Bruno Muller, in Krakau davon erfuhr, daB die
Universitat im November 1939den Studienbetriebwieder aufnehmenwolIte, bestellte
er am 6. November 1939 fur 12.00 Uhr die Professoren,Dozenten und Assistenten
ing Collegium Novum und hielt ihnen folgende Rede: "Meine Herren! Ihr Beschluj3
die Universitiit wieder zu eroffnen, Ubungen, Seminare, Vorlesungen und Priifungen durchzufiihren, beweist, daj3 Sie sich iiberhaupt nicht im klaren sind
iiber die Situation, in der Sie sich befinden. Mit Ihrem Beschluj3haben Sie einen
feindlichen Akt gegen das deutsche Reich unternommen. Ubrigens ist die Jagiellonische Universitiit schon immer Zentrum der antideutschen Propaganda gewesen. Sie werden deshalb Gelegenheit haben, Ihren Schritt in einem
Gefangenenlager zu iiberlegen. Jedwede Diskussion ist zwecklos und auch die
A.uj3erung von irgendwelchen Meinungen dazu ist untersagt. Wer Widerstand
bej der Durchfiihrung meines Bej'ehls leistet, wird erschossen."5
Die Mehrzahl der 183 Verhafteten kamen ing Konzentrationslager Sachsenhausen-Oranienburg. Selbst diese Entscheidung wurde kurz darauf aIs unverzeihlicher
Fehler beurteilt. Generalgouvemeur Frank schrieb in sein Diensttagebuch: "Ich
mochte Sie daher dringend bitten, niemanden mehr in die Konzentrationj'la-

ger des Reichesabzuschieben,sondern hier die Liquidierung vorzunehmen.
"6
Fur alle Polen galt: Theater, Konzerte, Kinos - nur flir Deutsche; HoteIs, Restaurants,Cafes - nur flir Deutsche; StraBenbahnen,Bus, Taxi - nur flir Deutsche!
Der polnische Widerstand reagierte darauf mit Aufklebem an Latemen und
Leichenwagen - nur flir Deutsche!
Seit vi er Jahren arbeite ich an der Hochschule in Zielona Góra.
Unter den Themen, die die Studenten aus der deutschen Kinder- und Jugendliteratur flir ihre Magisterarbeiten wiihlen, sind Jahr flir Jahr auch etliche, die
Ereignisse der Jahre 1939 bis 1945 beriihren.
Am Anfang bat mich diese Themenwahl uberrascht, heute weiB ich, daB die
Studenten darin ein Angebot und eine Moglichkeit erblicken, sich zu eigenen und
Ebd.,S.33.
Ebd.,S.36-37.
Ebd.,S.43.
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differenzierteren Urteilen fiber die Zeit der faschistischen deutschen Besetzung
durchzuarbeiteno
Gisela Karau bat einer Studentin, die sich den Guten Stern des Janusz
Ko ausgewahlt hatte, geschrieben: "es Jreut mich seh³; dajJ sie mein Janusz-Buch
Jiir Ihre Magisterarbeit nutzen wolleno Das ist ein Vierteljahrhundert nach
dem Erscheinen die erste Sympathiebekundungaus Ihrem Land fUr dieses Buch,
das von mir immer auch aIs ein Beitrag zum guten Verstehenzwischen Deutschen und Polen betrachtet wurde. 000Die Buchenwaldgeschichte wurde be¿
Ihnen merkwiirdigerweise mit Zuriickhaltung auJgenommen,unter dem Motto,
iiber dieses schlimme Kapitel aus der Geschichte des polnischen Volkes, die
Nazibarbarei, schreiben wir lieber alleineo Ich habe es irgendwie ja verstanden. war aber auch ein bijJchen traurig dariibet: Um so mehr begliickt es
mich, dajJ Sie ganz anders herangehen aIs die A/teren, die sicher noch mehr
verwundet waren durch schreckliche Erlebnisse mit Deutschen. "7
Das ist es!
Die Studenten ziehen den Wahrheitsgehalt der Berichte ihrer Grol3eltem keineswegs in Zweifel, aber sie stellen alich fest, dal3 die Begegnungen mit Deutschen, die sie haben, in der Regel ganz anders verlaufen aIs es die vermittelten
Erfahrungen der alten Generation befurchten lasseno
Es sind vor allem drei Probleme, mit denen sich die Studenten in diesem Zusammenhang auseinandersetzenwolien:
l) Mit der Flucht und Vertreibung von Polen und Deutschen aus angestammten Siedlungsraumen;
2) Mit der gnadenlosen Liquidierung von Polen und Juden in den faschistischen Konzentrationslagem und der Versklavung und Ausbeutung polnischer Menschen in deutschen Arbeitslagem und Betrieben;
3) Mit der Frage, ob die Deutschen aus ihrem selbst verschuldeten Verruf
heraustreten wollen und konnen oder ob man vorsichtshalber doch besser
aur die "Unkenrufe" von Giinter Gras bort, dem ja immerhin ein bil3chen
kaschubisches Blut in den Adem fliel3to
Die Studenten erwarten bej der Auseinandersetzung mit diesen Problemen
von mir keine Unterstiitzungo Auch fur sie trifft zu, dal3 sie diesen Teil ihrer Geschichte selbst bewaltigen wolI en, allerdings nun mit der vorsichtigen Hoffnung,
dal3 60 Jahre nach der Katastrophe nicht nur Wirtschaft, Politik und Kirche gemeinsame Interessen wiederentdecken, sondem junge gebildete Menschen Neuanfange wagen und Klischeehiirden iiberwinden konneno
Die Studentenrecherchieren griindlich, nicht nur, was den eigentlichen Gegenstand ihrer Arbeit anbelangt - die deutscheund polnische Kinder- und Jugendlite-

Rri~fvnn Gisela Karau vom 24.01.1997an KatarzynaKowalczyk.

DER SCHWIERIGE UM GANG JUNGER POLEN

47

ratur - sondem aus zu historischen Hintergriinden und Verliiufen. Sie wollen wissen, wie sich die Dinge wirklich zugetragen haben, um begrundete Urteile abgeben und Haltungen einnehmen zu konnen.
So wird z. B. in einer Arbeit iiber die Darstellung des Warschauer Ghettos in
der Kinder- und Jugendliteratur das Ghetto von sejner Errichtung, iiber das Leben
darin und den Aufstand bis rur Liquidierung mit Daten, Fakten und Zahlen genau
beschrieben.
Die Verfasserin erkliirt, daB das Ghetto nur 2,4% des Warschauer Stadtgebietes umfaBte, darin aber hinter einer 18 km langen, dreieinhalb Meter hohen und
27 cm dicken Mauer im Miirz 1941 mehr aIs 445000 Menschen zusammengepfercht waren. 184 Kalorien tiiglich wurden den Menschen zugemessen: 1 kg
Brot wochentlich, 250 g Zucker, 100 g Marmelade und 50 g Fett monatlich.
Weitere Fakten folgen.
Man kann der Verfasserin entgegenhalten, daB der Welt diese furchtbaren
Details seit dem Niimberger Kriegsverbrechertribunal, spiitestensseit dem Auschwitz-ProzeB bekannt sind.
Das ist richtig! - der Welt wohl, aber nicht dieser jungen Frau. Fiir sie ist fast
alles neu - furchtbar neu. Erst vor diesem Hintergrund versteht sie die Biicher
der Ghettoiiberlebenden Uri Orlev und Marek Edelman und von Hanna Krall, die
in einem Versteck mit dem Leben davon kam. Erst vor diesem Hintergrund versteht sie, was Edelman meint, wenn er schreibt, daB es ibm nicht um die Geschichte geht, sondem um jeden Einzelnen, der im Ghetto gestorben ist, dem er
etwas "schenken" will- das Gedenken.
Und nur so versteht sie auch die Geschichten von Hanna Krall, die Edelman
ihr erziihlt bat (Hanna Krall bat vor drei Wochen den Leipziger Buchpreis rur
Europiiische Verstiindigung erhalten) und warom Orlev, der 10 Jahre jiinger aIs
Edelman ist, das Ghetto aus der Sicht eines Kindes reflektiert.
Vor diesem Hintergrund versucht sie sich auch zu erkliiren, warom sich kein
deutscher Autor dem Thema Warschauer Ghetto geniihert bat.
Es besteht kein Zweifel, daB eine Magisterarbeit die Wissenschaft bereichem
muB, wenn sie daruber hinaus, wie in diesem FalI, auch fioch die Personlichkeit
bereichert, wird sie zum Ereignis.8
Auf dem 6. Symposium bat eine Studentin,die zum Guten Stern desJanusz K, zu
Nackt unter Wolfenund Das Kind im Koffer gearbeitetbat, das eindrucksvoll belegt.
Auch sie will zuniichst wissen, ob es in der Zeit der Besetzung Polens tatsiichlich eine systematische Deportation und Vemichtung von Kindem gegeben bat.
Sie findet Quellen, die belegen, daB die polnische Jugend einer planmiiBigen
Ausrottungsaktion unterzogen werden sollte. Mehr aIs 250 000 polnische Kinder,
II lo Maj, Die Darstellung des Warschauer Ghettos in der Kinder- und Jugendliteratur, Magisterarbeit, Zielona Góra 19990
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die man in Deutschland fur rassenmiiBig "wertvoli" hielt und die deshalb fur die
Germanisierung vorgesehenwurden, wurden ing Reich verschickt. N ach dem Krieg
gelang es, etwa 15-20% zuriickzuholen, die Mehrheit blieb verschollen. Halina
Auderska erziihlt in ihrem Jugendroman Jab³ko granatu (Granatapfe/), 1971,
eine solche Geschichte. Ein 6jiihriger Polenjunge wird 1941 gemeinsam mit anderen blonden und blauiiugigen Kindem nach Deutschland gebracht. Er erhiilt den
Namen Anton Wegerich und land et nach liingerem Lageraufenthalt endlich bei
einer bayrischen Familie. Nach dem Krieg gelingt es ihm weder aIs Kind fioch
spiiter aIs Erwachsener die Spuren seiner Kindheit wiederzufinden.
Rassenminderwertige Kinder erwartete die Vemichtung.
Am 6. Januar 1943 erlieB Heinrich Himmler einen Befehl zur Schaffung spezieller Abteilungen fur Kinder in den Konzentrationslagem.
Aus ihren Blichem hat die Studentin aber auch erfahren, daB es heimliche
mutige Retter gab und sie sucht auch dafur nach Beweisen.
In Warschau findet sie den heute 76jiihrigen W³odzimierz Kuliñski, der 16jiihrig
ing KZ Buchenwald kam und dort durch die Maurerschule von Robert Siewert
gerettet wurde.
Das Interview, das die Studentin mit Kulinski gemacht hat, wurde abgedruckt
und ist nachzulesen. Der Kommentar der Studentin ist wichtig: "Mit Dankbarkei t und Ergriffenheit erwiihnt W³odzimierz Kuliñski seinen ,Lagervater',
den Stubeniiltesten Karl MulleI; der sich um die Jungen in Buchenwald wie
um seine eigenen Kinder kummerte. Nach dem Krieg nahm W³odzimierz Kuliñski an den Treffen der ehemaligen Hiiftlinge in Buchenwald teil. Er beteiligte sich selbst an der Organisierung solcher Zusammenkunfte. Er pjlegte
Kontakte zu Robert Siewert, mit dem er eng befreundet wal: Zum Gedenken
an diesen Mann bewahrt er in seinem Fotoalbum eine Aufnahme au! die ihn
mit Robert Siewert Arm in Arm zeigt ".
" Solange die Welt besteht, war der Deutsche dem Polen niemais ein Bruder ", besagt eine alte polnische Redewendung.Flir die Studentin, die W³odzimierz
Kuliñski begegnet ist, hat diese Redewendung ausgedient.
DaB man in Berlin nach der Wende die Robert-Siewert-StraBe eilfertig umbenannte, ist schon wie der ein neues Kapitel.9
Auf we Ich unvermuteten Wegen die Studenten mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden, hat eine Arbeit liber Michael Ende gezeigt. Darin wurde der
Versuch untemommen, "Morno" mit Blichem von JanuszKorczak zu vergleichen,
was mit Konig Hiinschen der l. und Konig Hiinschen auf der einsamen lnsel
ja auch tatsiichlich moglich ist.

9

K. Kowalczyk, Das Oberlebenim faschistischenKonzetrationslager,Magisterarbeit,Zielona
Góra 1998.
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Aber natiir1ich stieB die Studentin bei ihrem Bemiihen auch aufKorczaks Biographie und damit aur seine Entscheidung, jiidischen Kindem des Warschauer
Ghettos ein biBchen von ihrer Angst zu nehmen, indem er sie am 5. August 1942
in die Gaskammer beg1eitete.
Die Studentin hat sich daran gemacht, Korczaks Tagebiicher und andere Aufzeichnungen zu 1esenund Urtei1e fiber ihn zusarnrnenzutragen.Mit drei Aussagen
versucht sie, ihr Verhti1tniszu Korczak zu bestirnrnen. sie zitiert aus seinen Tagebucheintragungen:

"Vater unsel; der du bist im Himmel...
Hunger und Ungliick haben dieses Gebet gemacht.
Unser taglich Brot.
Brot.
Aber das, was ich ertrage, ist dach wirkiich geschehen
Es ist geschehen.
Wir haben den Hausrat und die Kleidungsstiicke verkauJt,
fur einen Liter Petroleum, ein Kilo Griitze - ein GlaschenSchnaps.
AIs ein jorscher Pole mich im Polizeikommandowohlwollendjragte,
wie ich durch die Blockade gekommensei - Jragte ich ihn, ob er
nicht etwasfUr Esther lun konne.
Selbstverstiindlich nicht.
Ich sagte hastig: DankeJiir das giitige Wort.
Dieser Dank ist die welke Frucht des Elends und der Erniedrigung.
Unschwerhatte die StudentinEintragungengefunden,in denendie Untaten
der Deutschen
beschriebensind, sie wahlt diese,um Fragenan ihre Landsleutezu richten.
Dann zitiert sie PapstJohannesPaul II:
"Janusz Korczak ist ein Symbol der Religion und der,Moral fUr die Welt
von heute" und zum SchluJ3wahlt sie ein Stiick aus einem Gedicht von Maria
Bronikowska
Die Wahrheit. Ober Dich
"Sie haben Dir eine Philosophie.
eine antike - sokratische,
platonische - stoische angedichtet Jur dich ein Systemgesucht Deine Gedankenund Taten
durch Siebe R"eschuttelt.
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Sie woliten Dich gliedern deuten, benenneneiner Partei,

einer Richtung

-

einer Orientierung zuordnen nicht nur Dein Leben nutzen,
sondern auch Deinen Tad.
Sie dichteten eine grafie
legenda aurea iiber Dich,
einen Psalm Du aber hast Dich ihnen entzogen weil Du nicht einfach,
sondern alitaglich warst Menschlich und freundlich,
bescheiden und wichtig,
denn Du warst Du.
In dem Grau der Tage,
der Einsamkeit der Nacht,
die kein Ende halle. " 10
Gute, kleine Schritte Einzelner bringen Aufkliirung, wiiren da nicht immer wieder grafie Idioten, die vieles zunichte machen.
Harald Schmidt erziihlt in seiner,nun schon 250 maI ausgestrahltenLate-NightShow, mit Vorliebe Polenwitze: drei Dinge zeichnen den richtigen Polen aus - er
bat ein Kind gezeugt, einen Baum gepflanzt und ein Auto geklaut; auch der GroBe
Wagen am nordlichen Himmel ist gestohlen - natiirlich von Polen.
Lisa Fitz gibt in ihrer RTL-Sendung ,,7 Tage, 7 Kopfe" ein Beispiel fur einen
Satz mit drei Liigen: Ein ehrlicher Pole mit eigenem Wagen sucht Arbeit.
Prompt reagieren die polnischen Medien: Der Deutsche braucht zum Sex zwei
Via gra- zwei, weil ihm die erste Pille immer in den Arm geht. Damit sind die
verfluchten Klischees wieder in Millionen Kopfen: die Polen sind faul und gehen
richtiger Arbeit aus dem Wege und die Deutschen sind alle potentielle Nazis.
Bleiben wir beim Thema.
In einer Magisterarbeit wurde untersucht, welche Stereotype des Deutschen
und desPolen in der deutschenund polnischen Jugendliteratur vorkommen.
Nachdem die Verfasserin im Anfangsstadium der Arbeit zuniichst mit verbreitet
unseriosen Befragungsergebnissenunter Jugendlichen aufwartete, nach denen ein
Pole, wenn er Heimat- und Vaterlandsliebe zeigt, ein Patriot ist, ein Deutscher bei
gleichen Eigenschaftendagegenein Nationalist oder ein Pole, der fremden Kulturen
10

A. Brzeska,Die phantastisch-realistischeGeschichte.,Momo" vonMichael Ende,Magisterarhpjt 7;plnn" nAr" 1QQR

