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Straty osobowe mniejszości niemieckiej w Polsce we wrześniu 1939 roku. 
Przeglądowe studium źródłowe nad tzw. sprawą 58000 Yolksdeutschów 

Postawa wielu aktywnych członków niemieckiej mniejszości w Polsce przed napaścią  i w wojnie 
wrześniowej jest ciągle  jeszcze przedmiotem sporu między Polską  a Niemcami. Dla Polaków były to 
prowokacje, szpiegostwo, sabotaże, walka zbrojna — działalność tę określano powszechnie i ogólnie 
mianem „dywersji". I my będziemy tego terminu używali. Według Niemców takie przypadki zdarzały 
się wyjątkowo,  w każdym razie polskie represje były nieuzasadnione. Wielu Niemców straciło życie, 
wielu internowano i prowadzono pieszo w głąb  kraju. Zajmowałem się tą  sprawą  od wielu lat — już 
podczas okupacji w ramach Studium Zachodniego, ogłaszając  w pracy zbiorowej pt. Z pierwszej linii 
frontu  (DI Warszawa, marzec 1943) pierwsze wyniki (pseudonim — Sędzia). Od tego czasu minęło 
przeszło 50 lat. Wydaje się, że należałoby spojrzeć wstecz — oczywiście tylko na sam przebieg badań. 
To swoista historia — niejedną  trzeba było wziąć  przeszkodę. I oto zrodziła się niejako rozumowana 
bibliografia  prac własnych i prac cudzych, które mnie pobudzały do badań lub na moje badania 
reagowały. 

Jesienią  1945 r. znalazłem jako pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu w gmachu 
dzisiejszego Urzędu Miasta przy placu Kolegiackim akta niemieckiej instytucji pod nazwą  — Centrala 
dla Grobów zamordowanych Niemców (Zentrale für  die Gräber der ermordeten Volksdeutschen in 
Polen), utworzonej na samym początku  okupacji z inicjatywy namiestnika na tzw. Kraj Warty 
— Artura Greisera. Były one bezcenne, gdyż pozwalały ustalić faktyczną  według niemieckich badań 
liczbę strat niemieckiej mniejszości, które z początku  podawano na 5437, a potem nagle — od lutego 
1940 r. na 58 000 osób. Ta liczba stała się argumentem i narzędziem, zwłaszcza gdy ją  tak drastycznie 
podwyższono: powiedziano, że Polacy są  narodem morderców, nie zasługują  na żadną  litość, należy 
wobec nich prowadzić wyniszczającą  politykę. 

Najważniejszymi dokumentami w tych aktach były tajna telegraficzna  instrukcja o liczbie strat 
z 7 lutego 1940 r. (12857 osób zamordowanych, 45 000 zaginionych), kartoteka z podziałem na zabitych 
i zaginionych oraz zestawienie liczby kart z daty 25 lutego 1942 r. — osobno dla zmarłych i zaginionych 
— ułożone terytorialnie i po części rzeczowo (Freikorpskämpfer  — partyzanci, Soldaten — żołn. polscy 
narodowości niemieckiej). Liczba zmarłych wynosi w sumie 3453, liczba zaginionych — 2339. Osobno 
jeszcze wykazano liczbę osób, które powróciły — 600 i osoby, które znalazły się na terenie zajętym przez 
Rosję - 612, razem - 1212. Suma kart wynosiła 1212 + 3453 + 2339 = 7004 karty. Okazało się w toku 
badań, że kartoteka zawiera mniej kart. B a r d z o mała jest liczba kart z napisem „Zurück" (powrócili), 
i mniejsza też liczba z napisem „Russland", mniejsze są  też nieco liczby zmarłych i zaginionych. 

Zajęty inną  ważną  sprawą  nie byłem w stanie od razu zająć  się studiowaniem tych akt. Niebawem 
Główna Komisja dla badania zbrodni niemieckich nakazała miwydać akta prof,  dr J.J. В o s s o w s -
к i e m u, który miał na ten temat wygłosić orzeczenie na procesie Alberta Forstera w Gdańsku (1948). 
Po wykonaniu tego zadania prof.  Bossowski uchylił się od przeprowadzenia szerzej zakreślonych badań 
i zwrócił mi ten zespół, dołączając  do niego niezwykle cenne opracowanie prokuratora Kazimierza 
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Garszyńskiego z Poznania, który już w 1945 r. zbadał w Bydgoszczy sprawę tzw. przez Niemców 
„Krwawej Niedzieli", jako że w pierwszą  niedzielę wojny, w dniu 3 września 1939 r. mniejszość 
niemiecka poniosła znaczne straty z powodu ostrzelania z ukrycia cofających  się przez miasto 
oddziałów polskich. 

Prokurator Garszyński powoływał się na złożone przed nim zeznania świadków. Niestety przesłane 
mi sprawozdanie nie zawierało żadnych załączników.  Bez nich było niemal bezwartościowe. Rozpo-
częte przeze mnie gorączkowe  poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. Wskutek ponawianych 
w toku lat pięćdziesiątych  monitów dyrektor Głównej Komisji Janusz Gumkowski starał się odnaleźć 
te dokumenty, wskutek czego około roku 1959 otrzymałem odpisy znalezione rzekomo w piwnicy. Nie 
uzyskałem żadnego wyjaśnienia — można było tylko snuć domysły, gdyż w roku 1949 powiał dla badań 
nad okupacją  inny wiatr. Wszystkie okręgowe komisje badań zbrodni hitlerowskich wraz z poznańską 
zostały zlikwidowane, do centralnej Głównej Komisji przy Ministrze Sprawiedliwości napływały 
z terenu masowo akta, kursowała też plotka, że jednemu z prokuratorów skradziono w drodze do 
Norymbergii walizkę z dokumentami. A sam prokurator Garszyński, wielce w Poznaniu poważana 
postać, został aresztowany za rzekomą  współpracę z Niemcami i skazany na wieloletnie więzienie. 

Był rok 1950, gdy rozpocząłem  analizę zasobu Centrali Grobów. Artykuł dokumentacyjny 
z szeregiem załączników  był gotowy po roku. Jakież było moje zdziwienie, gdy miejscowy urząd 
kontroli prasy, publikacji i widowisk w ostatniej chwili przed drukiem, ze „złamanego" już numeru 
kazał wycofać  mój artykuł. Zachowałem skonfiskowany  już wydrukowany artykuł1. 

Wobec tego niepowodzenia postanowiłem w Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk wygłosić referat  o wynikach moich badań, co dawało mi prawo do publikacji 
streszczenia w Sprawozdaniach PTPN. Zebranie Komisji Historycznej odbyło się w szczególnych 
okolicznościach — nie rozesłano zawiadomień, a pewnego dnia zawiadomiono mnie, że zebranie 
odbędzie się w Collegium Historicum, gmachu na narożniku ul. Matejki i ul. Wyspiańskiego, a nie 
w siedzibie Towarzystwa, jak to było w zwyczaju, frekwencja  była minimalna — 6-7 osób. To też 
przypominam sobie zebranie jako na pół konspiracyjne. Przyczyny nie dociekałem, a gdy po wielu 
latach starałem się to zrobić, było na to za późno2. 

Sprawozdanie rozesłałem najbardziej zainteresowanym profesorom.  Wywołało ono pewne za-
kłopotanie, szczególnie u prof.  G. Rhodego. Liczba 45 000 zaginionych (w ramach wspomnianych 
58 000 ofiar)  nie bywała zawsze akceptowana, za prawdziwą  natomiast uważano liczbę niemal 13 000 
zamordowanych, którą  szacunkowo powiększano do 15-16 000 ofiar.  Gotthold Rhode musiał 
w przypisie w pewnym tekście podaną  liczbę sprostować, zastępując  ją  na podstawie mojej rzekomo 
informacji  liczbą  7004. A tyleż przecież wynosiła liczba kart z kartoteką  rosyjską  i „powróconych" 
włącznie. 

Pracownikom Centrali Grobów nie wolno było mówić prawdy. Poufnie  już w 1940 r. dowiedział się 
o fałszerstwie  Pater Hilarius B r e i t i n g e r, jak przyznaje w swoich wspomnieniach — Ais 
Seelsorger in Posen und im Warthegau (jako duszpasterz w Poznaniu i Kraju Warty). Kwestionował 
liczbę 58 000 ojciec Gottholda Rhodego, superintendent Artur R h o d e w czasie wojny, za co gestapo 
podczas przesłuchania go srodze ganiło. Ale po wojnie wszyscy milczeli — dowód, że strach działa 
znacznie dłużej od przyczyny, która go wywołała. 

W tym czasie stworzona przeze mnie mała pracownia badania dziejów okupacji znalazła się 
w niebezpieczeństwie. W roku 1955 zmarł prof,  dr Zygmunt W o j c i e c h o w s k i , założyciel 
Instytutu i mój główny opiekun. Instytutem zainteresowali się partyjni profesorowie,  dwóch okazało 
szczególne zainteresowanie sprawą  bydgoską.  Protokoł dyrekcji z 1 maja 1956 r. wykazuje, że niektórzy 
koledzy z Uniwersytetu dążyli  do likwidacji mojej sekcji. Dzięki moim staraniom i poparciu prof. 
Gerarda L a b u d y do tego nie doszło. Pracownia została utrzymana jako placówka jednoosobowa. 
Edward Serwański i Juta Jańczakówna, znakomita sekretarka, otrzymali inne przydziały. Dopiero po 

1 Dyrektor administracyjny Instytutu dr Michał Pollak zaświadczył na nim - oczywiście dopiero po Październiku 1956 
— że został w 1951 r. z Przegl. Zach. wycofany. 

2 Akta zaginęły - z rąk  prof.  J. Matuszewskiego przeszły do jego następcy na stanowisku sekretarza prof.  T. Zawadzkiego, 
który „wybrał wolność" i przyjął  stanowisko prof,  historii antycznej w szwajcarskim Fryburgu. 
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dwóch latach, w roku 1958 — także wskutek mego przemówienia na walnym zebraniu członków 
Instytutu Zachodniego — pracownia wróciła do dawnych rozmiarów. Wrócił Edward Serwański, a na 
sekretarkę przyjęto mgr Barbarę Bojarską,  która podobnie jak Juta Jańczakówna znała bardzo dobrze 
język niemiecki. Stała się nie tylko sekretarką,  ale też cennym pracownikiem badawczym. 

W tym czasie kończyłem znacznie rozszerzoną  wersję pracy pt. Sprawa 58 000 Volksdeutschôw. 
Sprostowanie nazistowskich oszczerstw. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności nadeszła wtedy pomyślna 
wiadomość o odnalezieniu odpisów zeznań świadków przesłuchanych jesienią  1945 r. przez prok. 
Garszyńskiego. Zrehabilitował się też wymiar sprawiedliwości, uniewinniając  go wyrokiem Sądu 
Najwyższego i tym samym uchylając  skazanie sprzed wielu lat. Prokurator Garszyński oczywiście 
rozpoznał spisane przez niego protokoły i uwierzytelnił dwa egzemplarze — jeden dla Instytutu 
Zachodniego, drugi dla Głównej Komisji Badań Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie. 

I znowu publikacja mojej pracy wydawała się zagrożona. W 1951 r. nie spodziewałem się tego, 
konfiskata  była dla mnie niespodzianką,  tym razem opozycja pojawiła się w toku przygotowania pracy 
do wydania. Jeden z profesorów,  który dwa lata przed tym zmierzał do likwidacji mojej pracowni, tym 
razem oświadczył, że temat nie leży w profilu  wydawniczym Instytutu i powoływał się na warszawskich 
kolegów, którzy jakoby byli tego samego zdania. Ta opozycja została szczęśliwie przezwyciężona, 
niemniej w obawie, że cenzura może się sprzeciwić publikacji, umniejszyłem liczbę bezpośrednich 
i pośrednich ofiar  w ostatnim ustępie artykułu do 2000. Szeptano w 1951 r., że autor przyznaje, że Polacy 
zabijali Niemców. Czytelnik miał do dyspozycji najbardziej miarodajne zestawienie kart z lutego 1942. 

Nie taiłem przed niemieckimi profesorami,  że moja praca niebawem się ukaże. Tuż po publikacji 
(1959) przyjechał historyk Richard В r e y e r z Komisji Historycznej dla Poznania z wykazem 48 
nazwisk, aby sprawdzić, czy są  w kartotece. Doświadczenie wypadło pomyślnie — nazwiska tam były. 
Prosił o udostępnienie kartoteki Federalnemu Archiwum w Koblencji, co też przyrzekłem. Naczelny 
dyrektor Archiwów Państwowych Altman oświadczył, że postąpi  stosownie do mojej rady. Wówczas 
zjawił się u mnie starszy pracownik archiwalny, twierdząc,  że mój krok jest niezwykle niebezpieczny 
i wszelkimi siłami usiłował mnie odwieść od wyrażenia zgody. Ta interwencja była bezskuteczna 
— Federalne Archiwum mikrofilm  otrzymało. 

Richard Breyer mieszkał przed wojną  w Sompolnie pod Koninem, gdzie jego ojciec był 
nauczycielem. Często podkreślał, że ojciec powołany do polskiego wojska jako podporucznik zginął  we 
wrześniu od niemieckiej bomby. Kategorycznie zaprzeczał, jakoby mniejszość niemiecka organizowała 
tzw. V Kolumnę, tym samym twierdził, że nie było w Bydgoszczy żadnej dywersji. 

Niemiecka Komisja Historyczna — Historisch — Landeskundliche Kommission für  Posen 
— zajęła się sprawdzeniem wyników moich badań, przeprowadziła szeroko zakrojone prace badawcze, 
zebrała aż 6000 kwestionariuszy i wreszcie po 10 latach we wstępie do książki  — Peter Aurich — Der 
deutsch-polnische September (1969) podpisanym przez trzech historyków (Richard В r e y e r, 
Wolfgang  К o h t e, Gotthold R h o d e ) orzekła, że straty „zawinione" przez Polaków wynoszą  3841 
śmiertelnych ofiar.  Komisja nie mogła rzekomo wszędzie dotrzeć, wobec czego należało jej zdaniem tę 
liczbę w drodze szacunku podnieść do 4000-5000. Trudno uznać ten argument, skoro miała do swojej 
dyspozycji kartotekę tzw. Centrali Grobów i zestawienie kart. Nie liczono żołnierzy polskich 
narodowości niemieckiej, nie liczyli także ofiar  bomb i w ogóle działań wojskowych. Na moje 
zapytanie, ilu Niemców internowanych zginęło wskutek działań wojennych, Richard Breyer oświad-
czył, że tych ofiar  w ogóle nie rejestrowali, co jest mało prawdopodobne, ponieważ należało to z natury 
rzeczy do zakresu badań. Liczba 3841 obejmuje 2063 zabitych w miejscu ich zamieszkania lub 
w sąsiedztwie,  1576 osób, które straciły życie podczas internowania (ewakuacji), 202 zmarłych wskutek 
utraty zdrowia po powrocie do domu. 

Z tego rezultatu byłem względnie zadowolony. Uderzała oczywiście niezwykle skromna szata 
publikacji — tylko we wstępie do książki,  poświęconej cierpieniom niemieckiej mniejszości. Skoro 
propagandowe liczby rozgłaszano na cały świat — często wielkimi czcionkami — należało wydać 
oficjalny  komunikat, prostujący  fałsze. 

Tygodnik „Polityka" przyznał mi za tę pracę jedną  z 4 drugich nagród (komunikat w nr 9.07.1960). 
Pełny tytuł pracy brzmiał: Sprawa 58 000 Volksdeutschôw. Sprostowanie hitlerowskich oszczerstw 
w sprawie strat mniejszości niemieckiej. Niestety opuszczono podtytuł, wobec czego czytelnik nie 
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bardzo wiedział, co tytuł oznacza. Pierwszą  nagrodę przyznano Marcjannie Fornalskiej za Pamiętnik 
Matki, Małgorzata Fornalska była jej córką.  Mimo tej nagrody nowy wicedyrektor IZ pisząc  w roku 
1964 artykuł o okupacji w Gnieźnie przy wzmiance o liczbie 58 000 niemieckich ofiar  osłabił ją 
wprawdzie słowem „rzekomo", ale pominął  moją  publikację, co wobec jego życzliwego stosunku do 
mnie można tylko przypisać ingerencji miejscowego KW PZPR, który zresztą  równocześnie kazał 
ówczesnemu dyrektorowi IZ Michałowi S c z a n i e c k i e m u podać się w środku miesiąca  września 
1964 do dymisji. 

Według moich danych ukazały się krótkie recenzje na łamach „Revue d'Histoire de la deuxième 
guerre mondiale (nr 37 1960) oraz w „Journal of  Central European Affairs"  January 1991. W pracach 
naukowych czy w podręcznikach w RFN pojawiała się nieraz liczba 7004, a więc doliczono do 
wykazanej w zestawieniu z lutego 1942 także „powróconych" oraz zagarniętych przez Związek 
Radziecki. Bywało jeszcze gorzej. „Die Welt" podała w nr z 8 Л 1.1977 r. w artykule pt. Wer Korfanty-
sagt..." liczbę 58 000, a szwajcarskie czasopismo „Schweizerische Zeitschrift  fur  Geschichte w nr 3/4 
1979 w recenzji o pracy Bruno S p r u t h, Geschichtsverfälschung  in deutschen Schulen tę samą  liczbę. 
Inny charakter miał fałsz  popełniony w tygodniku „Stern" z 15.11.1979 r. w artykule pt. Aus dem 
Album eines Herrenmenschen (Z albumu Panów). Autor przypisał pierwotnie podaną  liczbę ogółu 
niemieckich strat 5437 przedwojennym rzekomo prześladowaniom mniejszości, dodając,  że propagan-
da hitlerowska tę liczbę powiększyła do 60 000, na co gestapo w swoich akcjach nieraz się powoływało. 
List skierowany do redakcji nie został ogłoszony. Opublikowano go tylko na łamach „Przeglądu 
Zachodniego" 1980 nr 2 oraz w „Polish Western Affairs"  1981 nr 1-2 oraz w „Pologne et Les Affaires 
Occidentales" w identycznym numerze3; 

Te fałsze  skłoniły dyrekcję Instytutu do ponownego wydania pracy pt. Sprawa 58 000 Völksdeut-
schów (Doc. Occ VII 1981 tekst polski i angielski). Postanowiłem nie zmieniać tekstu, który ukazał się 
w 1959 г., a tylko uzupełnić go obszernym posłowiem, w którym dokładniej niż to zrobiła trójka 
niemieckich historyków opisałem okoliczności przekazania mikrofilmu  kartoteki do Federalnego 
Archiwum w Koblencji, zestawiłem dla poszczególnych powiatów pochodzące  z różnych czasów 
wysokości strat niemieckiej mniejszości, zwróciłem szczególną  uwagę na pewne fragmenty  wspomnień 
internowanych, którzy mówili o straszliwych nalotach niemieckich bombowców, na sposób wykorzys-
tania mojej pracy w publikacjach o losach niemieckiej mniejszości w Polsce, a przede wszystkim 
oceniłem krytycznie uzyskane przez komisję historyczną  dla Poznania i niemczyzny w Polsce nowe 
ustalenia. 

Wspomniałem już wyżej, że ustaliła ona straty „zawinione" przez Polaków na 3841, którą  to liczbę 
— mimo istnienia kartoteki — postanowiono szacunkowo powiększyć do 5000, jako że komisja 
z powodu upływu czasu i rozproszenia „Niemców etnicznych" (Volksdeutschów) po całych Niemczech 
wszędzie nie mogła dotrzeć. Liczba zmarłych i zaginionych wykazana w zestawieniu z 25.02.1942 r. 
wynosiła 3453 + 2339, łącznie  5792. Skoro odliczy się od tej sumy żołnierzy polskich narodowości 
niemieckiej, partyzantów oraz nie-Niemęów (głównie Polaków), którzy znaleźli się też w kartotece 
(1047 + 880 + 86), to liczba zmarłych i zaginionych zmniejsza się do 3779, a więc jest niemal 
identyczna z nową  przez niemiecką  komisję uzyskaną  liczbą.  A przecież ta liczba zawiera również ofiary 
działań wojennych, które to straty nie zostały przez niemiecką  komisję uwzględnione. Z tego wynika, że 
podobieństwo obu liczb jest pozorne, bo od liczby 3779 te właśnie straty trzeba odjąć.  Nie ma więc 
żadnej podstawy po temu, aby liczbę niemiecką  3841 jeszcze w drodze szacunku powiększyć do 5000. 

Straty mniejszości niemieckiej były wynikiem na szeroką  skalę zakrojonej akcji dywersyjnej. Ta 
akcja stanowiła osobny nurt badawczy. Najpoważniejszym jej wyrazem była dywersja w Bydgoszczy, 
o czym już wspomniano. Trzeba tutaj nawiązać  do roku 1959, kiedy odnaleziono odpisy protokołów 
prokuratora Kazimierza Garszyńskiego, Porównanie protokołów przesłuchanych przez niego świad-
ków z sprawozdaniem, w którym się na ich zeznania powołuje, zdaje się wskazywać, że odnalezione 
dokumenty nie stanowią  całego w roku 1945 powstałego zbioru. Ich odnalezienie było niezwykle 
ważnym wydarzeniem, bo do tego czasu nie było — poza prywatną  publikacją  dziennikarza 

3 Dopiero po 2 latach tygodnik „Steni" z okazji publikacji innego artykułu podał prawdziwe dane. Ponadto zdołałem na 
łamach «Neue Zürcher Zeitung» z 4.03.1983 ogłosić list do wydawcy pt. Nicht 58 000, sondern 3000 Tote, 
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Kołodziejszyka — żadnej dokumentacji o niemieckiej dywersji w tym mieście. W każdym razie nie 
ulegało wątpliwości,  że ta skromna dokumentacja wymaga uzupełnienia. Powierzyłem to zadanie 
Edwardowi Serwańskiemu, który zaprosił do współpracy dyrektora bydgoskiego Muzeum Rajmunda 
Kuczmę. Instytut Zachodni musiał się zająć  tą  sprawą,  gdyż w Bydgoszczy nie było Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich. Została ona — podobnie jak poznańska — rozwiązana  w 1949 r. Nie 
było jeszcze w 1959 r. mowy o restytucji tych terenowych organów badawczych, oczekiwano jednak, że 
to pewnego dnia nastąpi.  Okręgowa Komisja w Bydgoszczy przeprowadziła w latach 1945-1949 pod 
przewodnictwem prezesa Sądu  Okręgowego Piziewicza badania nad tragicznymi wydarzeniami 
z 3 września 1945 г., ale ich wyniki również przepadły. 

Akcja Instytutu Zachodniego prowadzona w latach 1959-1961 pod moim aktywnym patronatem 
jako kierownika pracowni badania dziejów okupacji zabezpieczyła jeszcze dla potomności przeżycia 
szeregu mieszkańców Bydgoszczy, którzy zresztą  nie zawsze chętnie składali swe zeznania, obawiając 
się w sposób widoczny ewentualnej zemsty Niemców w związku  z wewnętrzno-krajową  propagandą,  że 
pewnego dnia może nastąpić  nowa napaść. Okręgowa Komisja w Bydgoszczy podjęła swe badania 
dopiero w roku 1964, tzn. z chwilą  restytucji zlikwidowanych w 1949 r. terenowych placówek. 

Niestety w dniu 1.09.1966 r. musiałem wskutek wypowiedzenia opuścić me stanowisko w Instytucie 
Zachodnim, jako że nie podpisałem protestu przeciw biskupom polskim z powodu ich orędzia do 
narodu niemieckiego o wzajemne przebaczenie. Nie mogłem też zasiadać w rozpoczynającej  się 
w 1969 r. nowej kadencji rady naukowej IZ, ponieważ — jak oświadczył dyrektor IZ do protokołu 
posiedzenia dyrekcji — Komitet Wojewódzki PZPR z góry sprzeciwił się powołaniu do niej Karola 
Mariana Pospieszalskiego i Krzysztofa  Skubiszewskiego. Te dyskryminacyjne akcje nie wpłynęły 
jednak na mój stosunek służbowy z Uniwersytetem, byłem nadal profesorem  na Wydziale Prawa. 
Wydaje się, że miały one wyraźnie lokalny charakter, gdyż w roku 1969 i 1970 występowałem jako 
konsultant wobec Głównej Komisji w Warszawie, czego dowodzi zachowana moja korespondencja, 
która nie wywarła jednak istotnego wpływu na przebieg badań. 

To też świadczy o tym, że dywersji nazistowskiej nie traciłem z oczu. Zresztą  właśnie w roku 1969 
ukazała się niemiecka odpowiedź na moją  publikację, co z natury rzeczy wywołało moje krytyczne 
zainteresowanie. Ale nie uczestniczyłem w publikacji zebranych przez Instytut zeznań spisanych przez 
prokuratora Garszyńskiego, dr. Edwarda Serwańskiego i dyr. Rajmunda Kuczmę oraz innych. 
A przystąpił  do tego Edward Serwański pod koniec lat siedemdziesiątych,  korzystając  z nadarzającej  się 
ku temu sposobności (zresztą  poza Instytutem) i poparcia dyrektora Głównej Komisji Czesława 
Pilichowskiego. Edward Serwański, mianowany w międzyczasie profesorem,  wzbogacił zespół o kilka 
pamiętnikowi — na samym końcu — o moje notatki sporządzone  przed laty do celów roboczych. Tytuł 
pracy brzmi: Dywersja niemiecka i zbrodnie hitlerowskie w Bydgoszczy na tle wydarzeń w dniu 
3 września 1939 r. (Wydawnictwo Poznańskie, 1 wydanie 1981, 2 wydanie 1984)4. 

Od lat nurtowała mnie myśl, jak byli mieszkańcy Bydgoszczy wysiedleni po wojnie i obecnie 
zamieszkali w Republice Federalnej patrzą  na wydarzenia z 3. i 4. września 1939 r. Jak dotrzeć 
do ich wspomnień? Okazja po temu nadarzyła się, gdy Alfred  de Zayas, obywatel Stanów 
Zjednoczonych pochodzenia hiszpańskiego (baskijskiego?) w służbie niemieckiej ogłosił wybór 
dokumentów pt. Die Wehrmachtsuntersuchungsstelle für  die Verletzungen des Völkerrechts (1979). 
To była złożona z sędziów wojskowych instytucja powołana do życia przez naczelne dowództwo 
Wehrmachtu w dniu 4.09.1939 r. dla badania przestępstw wojennych popełnionych przez aliantów. 
Okazało się, że kilka stron poświęcono tragicznej sprawie bydgoskiej — oczywiście w ujęciu 
tradycyjnym. Korzystając  z pobytu u belgijskiej rodziny, zwróciłem się do prezydenta Federalnego 
Archiwum w Koblencji o udostępnienie mi oryginalnych akt owej placówki badawczej Wehrmachtu 
dotyczących  Bydgoszczy i wydarzeń w Polsce. Prof.  dr Booms z miejsca wyraził zgodę, co 
więcej zaproponował mi także wspomnienia byłych mieszkańców Bydgoszczy, które prześle do 
archiwum miejskiego w Aachen, aby ułatwić mi dojazd z Liège. Okazało się, że wśród wielu 
antypolskich wypowiedzi, są  też cenne dowody, które świadczą  o niemieckiej dywersji. Wspomnienia 

4 Autor i wydawca podziękował mi w dwóch skierowanych do mnie pismach za patronat nad akcją  z lat 1959-1961. 
Znamienny jest fakt,  że nie mógł tego uczynić publicznie. 
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spisano pod koniec lat pięćdziesiątych  z inicjatywy pomorskiego ziomkostwa, do którego dotarła 
wiadomość o polskiej akcji dokumentacyjnej. Zebrano 1600 stron wspomnień w 4 tomach, zbiór, który 
czterokrotnie przekracza polskie zasoby w sprawie dnia 3. września. Owszem strzelano do wojska 
polskiego, ale strzelali sami Polacy, których w tym celu sprowadzono z głębi Polski — powiedzieli 
niektórzy świadkowie. Na podstawie tych pamiętnikarskich materiałów i innych jeszcze źródeł, m.in. 
skruszonej wypowiedzi nazistowskiego korespondenta wojennego E.E. D w i n g e r, autora głośnej 
książki  „Tod in Polen" (1940), który oświadczył, że winni są  agenci SS, powstał obszerny artykuł 
dokumentacyjny pt. Dzień 3. września 1939 w Bydgoszczy w świetle niemieckich źródeł, ogłoszony 
najpierw po niemiecku w „Polnische Weststudien" (1983 nr 2), a po 10 latach także po polsku5. 

Ważniejsze od tej pracy są  publikacje poświęcone dywersji w ogóle, a mianowicie szeroko 
zakrojonym planom różnych akcji na pograniczu i w głębi Rzeczypospolitej. Oto w roku 1951 Edmund 
Osmańczyk ogłosił dokumentację pt. Dowody prowokacji — Tajne archiwum Himmlera (Czytelnik). 
Pod tym publicystycznym tytułem kryje się szczegółowy wykaz 180 zaplanowanych zamachów 
skierowanych przeciw niemieckim instytucjom, gospodarstwom rolnym i w ogóle urządzeniom 
należącym  do mniejszości, które z rozkazu Reichsführera  SS miały być w sierpniu 1939 r. wykonane 
przez agentów SS, aby sprawstwo przypisać Polsce. Znalazł te plany — co dopiero później Edmund 
Osmańczyk ujawnił — zachodnio-niemiecki adwokat nazwiskiem Alois Glugla, który przed wojną 
nieraz bronił Polaków — członków polskiej mniejszości w Niemczech. Oryginalne plany niestety 
zaginęły podobnie jak protokoły Garszyńskiego i podobnie jak protokoły przesłuchania świadków 
spisane w Okręgowej Komisji w Bydgoszczy do 1949 r. Dyrektor Głównej Komisji Czesław Pilichowski 
zawiadomił mnie, że Ministerstwo Bezpieczeństwa zastrzegło sobie ich przechowanie. Ponieważ nie 
wyjaśniono, w jakiej mierze nazistowskie zamysły zostały wykonane, podjąłem  się tego zadania 
w porozumieniu z redaktorem Osmańczykiem. Wręczył mi on jeszcze w celu przekazania Instytutowi 
kilka oryginalnych planów, które znajdowały się w jego posiadaniu6. 

Planowane przez Himmlera zamachy figurowały  w kilku przypadkach w wykazie „polskich aktów 
gwałtu" sporządzonym  przez Auswärtiges Amt (Ministerstwo Spraw Zagranicznych). (Dokumente zur 
Vorgeschichte des Krieges nr 2). A córka właściciela majątku  Czajcze pod Wyrzyskiem Ise Gräfin  von 
der Goltz napisała mi, że dwóch Niemców przyznało się wobec jej ojca do podpalenia jego zabudowań 
w sierpniu 1939 r. Szkoda powstała przez utratę oryginalnych planów jest niewielka. Richard Breyer 
stwierdził na łamach Frankfurter  Allgemeine Zeitung w dyskusji ze mną,  że plany są  autentyczne 
(29.01.1986 — Der deutsch-polnische September — ohne Emotionen). To samo powiedział w roz-
mowie ze mną  w Poznaniu Gotthold Rhode. Mój artykuł nosi tytuł — Nazi-Anschläge gegen deutsches 
Eigentum — Ein Plan des Reichsführers  SS von Sommer 1939 — Polnische Weststudien 1983 nr 1. 
Polska wersja jeszcze się nie ukazała. 

Akty dywersyjne planowano zawczasu dla przygotowania agresji, przygotowywano także plany na 
czas wojny wrześniowej. I tutaj współdziałała Służba Bezpieczeństwa Reichsführera  SS, główne jednak 
zadanie spoczywało w rękach wrocławskiej Abwehry (Abwehrstelle im Wehrkreis VIII). Podstawowe 
znaczenie mają  badania katowickiego docenta Andrzeja Szefera,  który zdołał w Fryburgu (oddziale 
Federalnego Archiwum w Koblencji) dotrzeć do planów, które miały być wykonane na terenie 
województwa śląskiego  wraz z Zaolziem, województwa poznańskiego oraz województw wschodniej 
Małopolski. Wybór dokumentów ogłoszony na łamach Biuletynu Głównej Komisji Badań Zbrodni 
Hitlerowskich tom XXXII obejmuje na 100 stronach w języku oryginału nie tylko plany, ale również 
sprawozdania o ich wykonaniu. Na terenie samego Poznańskiego (im Gebiet von Posen) miało działać 
przeszło 60 grup dywersyjnych złożonych z miejscowych Volksdeutschôw o łącznej  sile przeszło 2400 
osób oraz na całym terenie podległym Abwehrstelle 43 grupy sabotażowe. A więc nie ma tam planów co 
do Pomorza Gdańskiego i północnej Polski, ale w pierwszej redakcji poznańskiego planu widnieje 
jednak Bydgoszcz (bez oznaczenia liczebności grupy i jej przywódcy) oraz z pełnymi danymi 

5 W pracy zbiorowej pod red. Z. Z i e l i ń s k i e g o - Polacy i Niemcy. Unia, Katowice 1993, s. 231-266. 
6 W tych badaniach dyrekcja IZ służyła mi pewną  pomocą,  wysyłając  moją  korespondencję i finansując  trzy wyjazdy. Mimo 

znacznego upływu czasu można było ponad wszelką  wątpliwość  w 30 przypadkach wyjaśnić, czy zamach został wykonany lub co 
stanęło temu na przeszkodzie. 
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Grudziądz,  brak jednak tych miejscowości w końcowej wersji z 31.07.1939 (s. 310, 315), a wykaz 
planowanych aktów sabotaży podaje z tego terenu jedynie uszkodzenie elektrowni w Bydgoszczy. 
Północna Polska należała według wszelakiego prawdopodobieństwa do kompetencji odpowiednich 
placówek w Królewcu lub Gdańsku1. 

Jeden z zamachów objętych akcją  wrocławskiej Abwehry został już przeze mnie szczegółowo 
zbadany, zanim publikaqa Andrzeja Szefera  się pojawiła. Ten zamach, który figuruje  na samym 
początku  listy planowanych sabotaży — to zburzenie budynku dworcowego w Tarnowie. Rozkaz 
wykonania sabotażu został podany przez radio w dniu 25.08.1939 r. wieczorem w postaci hasła: Dr 
Funk  soll  an die  Arbeit gehen — Dr F  ma przystąpić  do  pracy, co w Polsce zostało zrozumiane jako 
polecenie dla dywersantów. Pierwotnie napaść na Polskę miała nastąpić  26.08.1939 r. rano. Zamach 
został wykonany w dniu 28.08.1939 r. późnym wieczorem — jedna trzecia budynku dworcowego legła 
w gruzach, było 22 zabitych, 35 rannych. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności zamachowiec, Niemiec 
z Bielska został ujęty. 

W moim artykule, który w „Przeglądzie  Zachodnim" 1985 nr 5-6 nosi tytuł: O znaczeniu zamachu 
bombowego w Tarnowie i innych nazistowskich prowokacjach, a w „Polonische Weststudien" 1986 nr 
2 — Der Bombenanschlag von Tarnów und andere Nazi-Provokationen. Hat Hitler Verluste der 
deutschen Minderheit gewollt? wystąpiłem  z tezą,  że jak podtytuł w niemieckiej wersji wskazuje 
— Hitlerowi zależało na tym, aby mniejszość niemiecka miała straty. Taki wniosek narzuca się 
nieodparcie po analizie wszystkich owej dywersji towarzyszących  okoliczności. Nie można tutaj 
powtórzyć długiego szeregu argumentów. Jeden wszakże dowód jest nam już znany — powiększenie 
liczby wszystkich strat 5792 (3453 + 2339) dziesięciokrotnie na 58 000. Hitler wymyślił też nową 
kategorię tych strat, ofiary  śmiertelne poniesione przed wojną  przez niemiecką  mniejszość w postaci 
62 000 zamordowanych. Niemieccy historycy przyznają  zgodnie, że Polacy wtedy żadnych mordów się 
nie dopuścili. 

Zburzenie dworca kolejowego w Tarnowie było najbardziej jaskrawym dowodem istnienia tzw. 
V kolumny. O tym wiedział polski wywiad od dawna, co więcej o tym, że Polska wie, wiedziała też 
Ambasada Niemiecka w Warszawie, która w obawie przed polskimi represjami błagała usilnie 
organizatorów dywersji o zaniechanie takich akcji. W tych warunkach internowanie aktywu mniejszo-
ści niemieckiej było nakazem chwili. Nie wolno z tego Polsce robić zarzutu, tym samym nie wolno 
Polaków obciążać  stratami, które z natury rzeczy musiała pociągnąć.  Były też mordy wywołane 
emocjami, mordy rabunkowe, mordy popełnione przez sadystów. Nie było jeszcze wojny bez takich 
smutnych kart. 

Ilu Niemców internowano? Kurt Lück, czołowy działacz nazistowski niemieckiej mniejszości, podał 
ją  na 50 000 i ta liczba została przejęta przez G. Rhodego (Doc. Occ. VII s. 268). Tzw. Centrala Grobów 
tą  sprawą  się nie zajęła! Wspomnienia internowanych podają  liczebność prowadzonych w głąb  kraju 
oddziałów, w punktach zbornych lub w obozie odosobnienia — Berezie Kartuskiej. To jedyne dla nas 
dostępne źródło. Starając  się na podstawie wcale bogatej literatury pamiętnikarskiej ustalić przybliżoną 
liczbę osób internowanych, doszedłem do niespełna 10 ООО8. 

Z niemieckiej strony podjął  ten temat w ramach znanej nam Komisji Historycznej Hans Freiherr 
von Rosen. Jego praca ogłoszona w 1990 r. nosi tytuł: Dokumentation — der Verschleppung der 
Deutschen aus Posen und Pommerellen im September 19399. A więc obejmuje tylko Poznańskie 
i Pomorze Gdańskie i to — jak powiedziano — w granicach byłego zaboru pruskiego — bez 
przyłączonych  w okresie międzywojennym wschodnich powiatów tych dwóch województw. Badania 
przeprowadzono 10 i 16 lat po wydarzeniach, a więc w latach 1949 i 1955 (s. 23). Zdaniem autora liczba 
„wywleczonych" (Verschleppte) z tych terenów wynosiła 10 000 osób, w całym kraju 15 000 (s. 22). 

7 Zawiadomiłem o tej publikacji kilku historyków niemieckich. Okazali zainteresowanie, ale jednoznaczne ich wypowiedzi 
nie są  mi jeszcze znane. Rozpoczęto już prace nad problemem, kim byli wyznaczeni do zrealizowania tych planów i co zostało 
faktycznie  wykonane. 

8 Moje opracowanie pt. Wie gross war die Zahl der im September 1939 internierten (verhafteten)  Volksdeutschen? 
— przesłałem Federalnemu Archiwum w Koblencji i niektórym historykom niemieckim (patrz też archiwum Instytutu sygn. IZ 
Dok. V 422): Richard Breyer uznał je w piśmie do mnie za „dosyć obiektywne". 

9 Westkreaz Verlag, Berlin 1990. 
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W osobnej kartotece podaje autor nazwiska 3202 osób internowanych z Poznańskiego, a z Pomorza 
Gdańskiego 1304 osoby — razem 3506 osób (s. 22, 62, 87), reszta aż do 10 000 — to szacunek autora 
oparty na tym, że z kilku miejscowości uzyskał ogólne liczby internowanych wykraczające  poza 
wykazane w nazwiskowej kartotece (s. 23), co jednak — jak autor przyznaje — nie wystarcza, aby liczbę 
10 000 wypełnić. Nie uzasadnia on w ogóle liczby 15 000. Są  to szacunki dowolne. Uważamy, że nasze 
badania prowadzą  do bardziej wiarygodnego wyniku. W każdym razie liczba 50 000 internowanych 
została zarzucona. Niezrozumiałe jest twierdzenie autora, że kartoteka Centrali Grobów nie jest 
kompletna, bo rzekomo nie zapisano w niej tych, których ciał nie znaleziono. Przecież ich właśnie 
dotyczą  karty zaginionych (s. 23). Przedmowę, poświęconą  m.in. polityce wschodniej Hitlera, w którą 
Polska nie mogła się dać wciągnąć,  i prześladowaniu mniejszości i ekspansjonistycznym polskim 
pragnieniom, podpisali Richard Breyer, Gotthold Rhode i Haiko Swart. Niemal na samym początku 
swej pracy autor pisze: „Polska była od dawna do wojny przygotowana i na nią  zdecydowana". 

W naszym przeglądzie  wracamy znowu do Bydgoszczy, w dotychczasowych rozważaniach o tej 
tragicznej sprawie, nie było odpowiedniego miejsca dla niżej przedstawionej publikacji. Jej autorem jest 
dr Günter Schubert, były redaktor П programu telewizji zachodnio-niemieckiej. Jej tytuł brzmi: Das 
Unternehmen „Bromberger Blutsonntag". Tod einer Legende. Bund-Verlag 1989. Autor prześledził 
wszystkie polskie argumenty, zapoznał się z źródłami, wysunął  niejedną  krytyczną  uwagę pod adresem 
polskich badaczy, niemniej doszedł do wniosku, że dywersja bydgoska była niezwykle starannie 
zaplanowaną  i zorganizowaną  akcją  nazistowskiej służby bezpieczeństwa Reichsführera  SS, o wyłącz-
nie celach prowokacyjnych, wykonana infiltrowanymi  do tego miasta agentami. Autor stwierdził 
w Document Center w Berlinie, że istniała jednostka pod nazwą  — Geheimes Sonderkommando 
Rottler-Kühl, a więc oddział, o którym mniejszość niemiecka nie miała wiedzieć. Ten oddział względnie 
takie oddziały (dotąd  nieznane) miały przeprowadzić dywersję, aby wywołać reakcję polskiego wojska. 
Niestety omówione wyżej dokumenty ogłoszone przez Andrzeja Szefera  nie były jeszcze autorowi 
znane. Stanowiłyby dodatkowe poparcie dla tezy autora. Biuletyn Głównej Komisji XXXII z rokiem 
wydania 1987 został dopiero w chwili ukazania się książki  Schuberta rozprowadzony10. 

Moja praca pt. Sprawa 58 000 Volksdeutschôw, wyd. 2 1981 jest już przestarzała. Wyżej omówione 
ważne artykuły ukazały się po jej wydaniu. Miały one za granicą,  w szczególności w Republice 
Federalnej Niemiec, bardzo słaby oddźwięk. Diemut Majer, autorka pracy „Fremdvölkische im 
Dritten Reich" (Obcoplemenni w Trzeciej Rzeszy) zamieściła o zasadniczej mej pracy (wyd. 2) recenzję 
na łamach „Historische Zeitschrift"  1984 tom 2 s. 460 wyodrębniając  wyraźnie dwa nurty nazistowskiej 
propagandy. Jeden o 62 000 zabitych przed wybuchem wojny, drugi o 58 000 ofiarach  wrześniowych. 
To wyodrębnienie jest zjawiskiem wyjątkowym.  Wskazuje ona też na mój artykuł o wydarzeniach 
w Bydgoszczy, pisząc  że Hitlerowi potrzebne były niemieckie straty, aby usprawiedliwić swą  antypolską 
politykę. Nie tak daleko idzie autor drugiej, znacznie krótszej recenzji w „Jahrbücher für  Geschichte 
Osteuropas nr 3/1993/ (w dziale „Anzeigen"!). Pod inicjałami J. Ha. kryje się Jörg Hackman 
z Ostsee-Akademie w Lubece, którego o recenzję prosiłem. Zwróciłem mu uwagę na publikację 
Güntera Schuberta i dokumenty ogłoszone przez Andrzeja Schefera  o planowanej przez wrocławską 
Abwehrę dywersji. Jörg Hackman kończy swe uwagi stwierdzeniem, że przez polskich i niemieckich 
historyków ustalone liczby strat nie wiele się od siebie różnią.  Ale różnice zachodzą  — dodaje 
— w ocenach (Unterschiede gibt es allerdings in den Beurteilungen). 

Mało zaczerpnął  Czesław Łuczak z omówionych przez nas prac do swej książki  — Polska i Polacy 
w II wojnie światowej, Poznań 1993. Wskazał na zasługi Pospieszalskiego, ale studium — Sprawa 
50000 Vd — podał z datą  1981 (bez wzmianki, że to drugie wydanie, a właściwie nawet trzecie). 
Refleksje  budzi zdanie: "Skuteczną  polemikę ... polscy uczeni mogli podjąć  dopiero po wojnie po 
udostępnieniu im archiwów akt Trzeciej Rzeszy" (s. 34). To polski historyk udostępnił Niemcom 
kartotekę strat sporządzoną  przez Centralę Grobów. 

1 0 Publikacji Giintera S c h u b e r t a poświęciłem w Przegl. Zach. (1992) nr 2 artykuł pt. Dzień 3 września w Bydgoszczy 
— Przełom w niemieckich poglądach,  w którym zawarłem w wielkim skrócie rezultaty dotychczasowych badań, jeszcze raz 
podkreślając,  że straty mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy miały usprawiedliwić niezwykłych rozmiarów eksterminację elity 
pomorskiego społeczeństwa, aby ten teren w możliwie najkrótszym czasie zniemczyć. Ten artykuł czekał 28 miesięcy na druk. 


